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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate how depictions of transgenders in fiction can be used to 

discuss gender identity. The essay examines how transgenders is portrayed in three novels and how 

these novels can be used in Swedish schools. Transgenders in literature has historically only been used 

to normalize cisgender. The Swedish school is an arena dominated by norms and the cisgender-norm 

controls the students, furthermore it penetrates the school curriculum. At the same time, there is room 

for teachers to criticize norms and to choose the literature that best suits their purpose. The characters 

that appear in literature are supposed to be able to say something about real people, and the analysis 

of the novels is made from a queer feminist perspective. The novels Skarven and Jag, En have some 

norms to debate and stereotypes to problematize, therefore they are useful when transgender is to be 

elucidated through fiction. Pojkarna, on the other hand, have a disrespectful portrayal of the 

transgendered character which instead risks confirming the view of cisgender as the normal and 

transgender as the abnormal. 
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1 Inledning 

Hatbrotten är transfobins värsta uttryck. Transfobi drabbar dock alla transpersoner, även de som 

passerar, genom att transpersoner som grupp exotiseras, ses som freaks och avvikare från 

könsnormerna. Många transpersoner respekteras inte genom att omgivningen vägrar använda ens 

nya namn eller nya pronomen, även det är ett uttryck för transfobi. (Grönqvist, 2008:75). 

Vem är det som är norm och varför? Vilka konsekvenser leder dessa normer till? Janne 

Bromseth (2010:31) skriver i Förändringsstrategier och problemförståelser: från 

utbildning om den Andre till queer pedagogik att både undervisningen och interaktionen 

med andra fyller en viktig normskapande funktion. Martinsson (refererad i Skolverket 

2009:94) förklarar att den som inte syns eller benämns inte heller finns. Den som inte 

finns kan inte heller bli erkänd och fråntas då sin legitimitet som människa. Tiina 

Rosenberg hävdar i Queerfeministisk agenda att: ”den västerländska kanon […] i 

huvudsak består av författare som är döda, vita, heterosexuella europeiska män ur 

dominerande samhällsgrupper.” (2002:121). Den ständiga uteslutningen av kvinnor och 

minoriteter från kanon hjälper till att upprätthålla den normerande maktstrukturen (ibid.). 

Enligt Brottsförebyggande rådets [BRÅ] statistik har det varit en stadig uppgång av 

transfobiska hatbrott i Sverige, med undantag för 2012, sedan 2008. I Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågors [MUCF] (2014) sammanfattande rapport Unga och 

våld uppger nästan 90% av ungdomarna att de upplever förväntningar från omgivningen 

på hur de ska uttrycka sin könsidentitet. Även i Skolverkets (2009) egen rapport 

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om 

diskriminering och trakasserier står det att kränkningar starkt kan kopplas till normer 

kring kön och könsuttryck.  

Skolverket (2011:5) skriver i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 [Lgy11] att eleverna ska få en förståelse för andra 

människor och kunna tänka sig in i andras situation. Skolan ska ha ett aktivt 

värdegrundsarbete. I detta arbete ingår det enligt skollagen (SFS 2010:800) att aktivt 

motverka kränkningar baserade på könsidentitet/uttryck. Skolverket (2011:160) lyfter 

fram skönlitteratur som ett sätt att möta och ta del av andra människors 

föreställningsvärldar. Bl.a. ska undervisningen: 

leda till att eleverna utvecklar en förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt 

film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket 2011:160).  

Värdegrundsarbetet borde rimligtvis försvåras om det inte finns kunskap och förståelse 

för andra könsidentiteter/uttryck än de binära könen: man och kvinna. Eleverna behöver 

få möta skönlitteratur som utmanar föreställningar om kön. Gunilla Molloy (2007) menar 

i När pojkar läser och skriver att läraren inte bara har ett kunskapsuppdrag utan också ett 

demokratiuppdrag som kan konkretiseras och integreras genom läsning och skrivning. 

Svenskämnet passar därför ypperligt för att lyfta fram både demokrati och värdegrund 

men också existentiella frågor.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skildringar av transpersoner inom 

skönlitteratur kan användas som underlag för att diskutera könsidentitet inom ramen för 

svenskämnet. Vidare kommer det att argumenteras kring varför skolan behöver arbeta 

med olika könsidentiteter, förutom de binära, utifrån skolans styrdokument. Slutligen 

diskuteras de utvalda romanernas användbarhet kring dessa frågor. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur skildras transpersoner i romanerna Pojkarna, Skarven och Jag, En? 

2. Hur kan romanerna användas för att belysa olika könsidentiteter inom 

svenskämnets skönlitterära moment? 
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2 Forskningsbakgrund 

I denna del kommer först en beskrivning av de begrepp som är centrala för förståelsen av 

forskningsbakgrunden och analysen (se även Bilaga 1). Därefter följer en 

forskningsbakgrund om kön, normer och läsning och slutligen en kort sammanfattning av 

tidigare forskning på de utvalda romanerna.  

2.1 Begrepp 

2.1.1 Transmotiv och -gestalter 

I Sam Holmqvists (2017) avhandling Transformationer: 1800-talets svenska 

translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt används ordet 

transgörande eller det något längre uttrycket att göra trans för att beskriva hur trans hela 

tiden skapas genom en litterär gestalts agerande. Även ordet könsväxling och uttrycket 

att växla kön används parallellt för att beskriva att en gestalt rör sig mellan olika kön. 

Transgöranden, enligt Holmqvist (2017), utmanar de binära könskategorierna genom att 

både synliggöra dem och ifrågasätta deras relevans och gränser. 

De litterära motiven benämner Holmqvist (2017) som transmotiv. I begreppet räknar 

Holmqvist inte in gestalter som enbart frångår normerna för hur män/kvinnor förväntas 

känna och bete sig. De som överskrider kön på detta sätt anses istället stå utanför 

transmotivet. Transmotiven i litteratur kan vara mer eller mindre explicita och de 

motverkar inte heller alltid normer. Istället kan de verka normerande och stabiliserande 

genom att t.ex. beskrivas som någonting avvikande.  

Paraplybegreppet transgestalter använder Holmqvist i en mycket bred bemärkelse, 

och avser: 

en litterär gestalt som på ett eller annat sätt, under kortare eller längre period, är och/eller agerar 

och/eller uppfattar sig och/eller uppfattas som ett annat kön än det hen (tidigare eller senare) 

tillskrivs av omgivningen. (Holmqvist, 2017:20). 

Holmqvists begrepp transgestalter bygger på transpersonbegreppet. Begreppet 

transperson kan kritiseras, och blir av bl.a. Signe Bremer (2017) i undersökningen 

Kroppslinjer. Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Bremer 

(2017:18) belyser bl.a. vikten av att skilja på begreppen transperson och transsexuell1, då 

många av informanterna i undersökningen inte ville bli förknippade med 

transpersonbegreppet. Detta eftersom en hel del, men inte alla, personer i gruppen 

transsexuella vill bli sedda som ”vanliga” män och kvinnor och uppfattar sig efter 

genomförd transition som före detta transsexuella. Därmed anser de sig inte längre höra 

hemma i transpersonbegreppet. (ibid.). 

2.1.2 Transmaskulinitet och -femininitet 

Begreppen female-to-male (FTM) och male-to-female (MTF) används mer än 

transmaskulinitet och -femininitet i dagligt tal, skriver Holmqvist (2017:21). Det är dock 

                                                 
1 Se Bilaga 1 
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begrepp som, i och med ordet ”till”, signalerar en bestämd rörelse. På så sätt är begreppen 

problematiska då de indikerar att det hos personen från början skulle finnas ett ”riktigt” 

kön, som skiljer sig från könsuttrycket/identiteten hos personen.  

Holmqvist (2017:20–21) använder begreppen transmaskulinitet och transfemininitet 

för att beskriva en gestalts specifika könsuttryck. En förutsättning är att könsuttrycket 

skiljer sig från de könsuttryck som associeras med det kön en person tilldelats vid födseln. 

T.ex. kan en man som av omgivningen tillskrevs kvinnligt kön vara transmaskulin, men 

det kan även en person som identifierar sig som maskulin kvinna. Holmqvist (2017:21) 

undviker de mer vanliga begreppen transman och transkvinna då de anses alltför 

begränsande, eftersom de signalerar bestämda könsidentiteter.  

2.1.3 Han, hon, hen 

Transmaskulinitet och transfemininitet ses som binariteter hos Holmqvist (2017:21). Om 

transmaskulina personer används pronomenet han, om transfeminina används hon och 

det könsneutrala pronomenet hen används om de gestalter där könet är oklart eller 

genomgående växlar. Pronomenet används även för den som ställer sig helt utanför de 

binära könskategorierna, s.k. icke-binära identiteter. Andra gestalter växlar i namn och 

pronomen beroende på hur personen vid det aktuella tillfället presenterar sig själv, 

alternativt blir presentad av berättaren. (ibid.).  

2.1.4 Cis- och heteronormativitet 

Holmqvist (2017:20) använder begreppet cis/ciskön som ett motsatsbegrepp till 

trans/transkön, samt cisnormativitet för att beskriva privilegiet och naturaliseringen i 

samhället av stabila, binära kön.  

Cisbegreppet kan problematiseras och kritiseras. T.ex. handlar Enke (refererad i 

Holmqvist 2017) och Currahs (refererad i Holmqvist 2017) kritik främst om att 

cisbegreppet stabiliserar kategorierna cis/trans. Därmed skärps också gränserna för vad 

som anses vara normalt respektive onormalt. Även Bremer (2017:20) ställer sig tveksam 

till cisbegreppet och skriver att begreppet inte är särskilt användbart, även om det är 

tämligen normaliserat i transaktivistiska sammanhang. Genom en indelning i trans och 

cis riskerar begreppen att ses som två tydligt separerade motpoler. Därmed reproduceras 

synen på kön som någonting som en individ antingen måste överskrida eller cementera, 

respektive bryta eller följa istället för någonting dynamiskt och rörligt. 

Begreppet Heteronormativitet utgår mycket från Judith Butlers (2006) beskrivning i 

Gender trouble. Feminism and the subversion of identity av hur kön och sexualitet 

används för att upprätthålla heterosexualiteten. Genom skapandet av två, stabila och 

binära könskategorier som är väsensskilda från varandra men som samtidigt åtrår 

varandra upprätthålls bilden av heterosexualiteten som det normala. Eftersom det som 

anses normalt i ett samhälle också får fördelar av samhället blir därmed 

heterosexualiteten, och de binära könskategorierna, det som alla människor förväntas 

sträva mot. Butler (2006) kallar detta för den heterosexuella matrisen.  
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Heteronormen beskrivs av Bromseth (2010) som en av de starkaste normerna, eftersom 

den kategoriserar och ger olika kroppar och kön olika rättigheter och möjligheter utifrån 

ett flertal faktorer. Bromseth (2010:32) menar att heteronormen främst upprätthålls och 

reproduceras genom fastställandet av vilket heterosexuellt liv som anses naturligt och 

bäst, medan alternativa sätt att leva osynliggörs eller framställs som mindre önskvärda.  

2.1.5 Androcentrism och gränsvaktande 

Gemzöe (2008:151) skriver i Feminism att begreppet androcentrism innebär att beskriva 

det andra könet med hjälp av det egna könets värderingar/egenskaper så att det andra 

könet framstår som underlägset. Bromseth (2010:29) beskriver andragörandet som 

centralt i en del förändringsstrategier. Det handlar om att peka ut det som avviker från 

normen och på så sätt göra det till normbrytande. Vem den Andre anser sig vara spelar 

ingen roll, det är hur omvärlden aktivt skapar den Andre genom särskiljning som 

definierar den Andre. Detta andragörande ser relativt lika ut, oberoende av vem den Andre 

anses vara eller varför den görs till den Andre.   

Bromseth (2010) skriver att normen hela tiden vaktar sin status som norm, därför 

tvingas normbrytare ständigt försvara och förklara sin position som normbrytare. Viviane 

K. Namaste (2000:33) lyfter i Invisible lives. The erasure of transsexual and 

transgendered people hur framför allt språket används som vakthållare av normgränser 

inom bl.a. forskning. 

Ett exempel på gränsvaktande hittar vi hos Bremer (2017:98) där transsexuella Jessicas 

psykolog anser att hon borde välja sina kjolar med större omsorg. Eftersom Jessica har 

”mansknän” borde hon vilja täcka dem för att på så sätt framstå som en mer trovärdig 

kvinna. Implicit i psykologens uttalande är att Jessicas knän (och därmed också Jessica) 

inte kan passera som en ”riktig” kvinnas. Syrligt konstaterar Bremer att: 

könsutredningarnas personal ofta väljer att agera kläd- och smakråd till sina transsexuella klienter 

och företrädelsevis transsexuella kvinnor. Socionomers, psykologers och psykiatrikers utbildningar 

inkluderar inte specialkunskaper om vare sig kläder eller mode. (Bremer, 2017:123).  

2.1.6 Användning av begreppen 

I detta arbete kommer Holmqvists (2017) användning av begreppen som presenterades 

under 2.1 Begrepp att dominera. Holmqvists avhandling handlade om 1800-talslitteratur 

och av naturliga skäl skiljer det sig en del i perspektivskildring mellan 1800-talsverken 

och de utvalda verken.  

T.ex. räknar Holmqvist (2017) även in intersex i sitt begrepp transgestalt. Orsaken är 

att i 1800-talslitteraturen, som Holmqvists avhandling handlar om, fanns inte termen trans 

eller intersex. Istället användes termen ”hermafrodit”2 som ett samlingsnamn för både 

nutidens trans och intersex, men också för andra som inte ansågs passa in i de binära man 

och kvinna. Även homo- och bisexuella kunde hamna under begreppet.  

Då detta arbete handlar om 2000-talslitteratur kommer inte intersex eller sexuella 

läggningar att räknas som transgestalter. Med andra ord kommer en bredare definition av 

                                                 
2 Ordet ”hermafrodit” anses och används idag nedsättande, därav citationstecknen.  
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transgestalter, men med en mer nutida synvinkel, att användas. Den kritik som framförts 

mot cisbegreppet av bl.a. Bremer (2017) är intressant och viktig. Dock verkar det vara 

den mest lättillgänglig termen i nuläget för att beskriva en icke-transperson och därför 

kommer begreppet att användas i det här arbetet. 

Begreppen genus och kön kommer, i den mån begreppen överhuvudtaget nämns, att 

behandlas synonymt. Vilket pronomen som tillskrivs transgestalten kommer att anpassas 

efter vad transgestalten själv använder för pronomen och beroende på vilket kön 

transgestalten vill ses som/tillhör vid tidpunkten.  

2.2 Att konstruera ett kön 

2.2.1 Performativitetsteorin 

Butler (2006) förklarar hur kön skapas genom performativa handlingar i sin 

performativitetsteori. Uppfattningen om (naturlig) manlighet och kvinnlighet är inget 

statiskt tillstånd utan ständigt föränderliga föreställningar. Könsidentiteten skapas hela 

tiden genom handlingar, imitation och repetition: genus är performativt. Vad det innebär 

att vara feminin i t.ex. en queer kontext behöver inte innebära samma som inom den 

heterosexuella matrisen. Butler (2006) kopplar inte denna performativitet enbart till genus 

och könsuttryck utan även till biologin. Även biologiskt kön är kulturellt utformat. 

Holmqvist (2017:28) skriver att både trans- och cisidentiteter kan förutsättas vara 

kulturellt konstruerade. Både ur ett individuellt och ett strukturellt perspektiv kan de anses 

föränderliga genom tid och kontext.  

Performativitetsteorin har fått en del kritik. Många ansåg att det fanns en överdriven 

flexibilitet i beskrivningen av hur kön konstrueras och att kroppars materialitet 

osynliggjordes. Talia Bettcher (2014) diskuterar i Feminist perspectives on trans issues 

både Butler och den kritik som riktats mot performativitetsteorin. Butlers syn på kön som 

något performativt är bl.a. ett bra motargument mot de som ser biologiskt kön som statiskt 

och oberoende av kultur. Samtidigt innebär Butlers teori även problem då den inte är 

tillämpbar på de transpersoner som ser sig själva som och uppträder som ”riktiga” män 

och kvinnor. Om nu kroppen inte spelar någon roll för könet, varför skulle i så fall t.ex. 

transsexuella behöva könsbekräftande behandling? (ibid.). 

Andra kritiker är Jay Prosser (1998) i Second skins: the body narratives of 

transsexuality och Namaste (2000:10). De förklarar att när kön ses som någonting som 

görs, en roll som spelas och som kan kläs på och av lite hur som helst, förminskas 

transsexuellas upplevelser och erfarenheter. Performativitetsteorin fallerar eftersom den 

inte tar hänsyn till kontexten för genusskapandet. Dessutom skapade Butlers teori en 

förväntning på att en transperson, oavsett könstillhörighet, alltid ska ses som icke-

heterosexuell och könsöverskridare, något som inte alls stämmer. Då Butler tolkar 

samhället utifrån den heterosexuella matrisen menar Prosser (1998) att de fenomen, t.ex. 

transfobi, som baseras på en persons transerfarenhet osynliggörs. I ett transfientligt 

samhälle är det transtolkade och könsöverskridande kroppar som trakasseras och 

misshandlas. 
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2.2.2 Att skapa en norm 

Tiina Rosenberg (2000:15) skriver i Byxbegär att det praktiskt taget är omöjligt att ställa 

sig utanför cisnormen. Redan från födseln klassificeras barn antingen som flickor eller 

pojkar – cisnormen har ingen plats för de kroppar och genus som ställer sig utanför den. 

Könsöverskridanden destabiliserar detta och pekar på att det som i vanliga fall betraktas 

som naturligt och nödvändigt inte är det. På samma sätt fungerar heteronormen – bara 

genom sin blotta existens destabiliserar homosexualiteten förställningen om 

heterosexualitetens självklara naturlighet. Heteronormen styr vad som anses som socialt 

godkända respektive icke-godkända begär och för att klara av det behöver den ett 

genussystem med två tydligt identifierbara kön. (ibid.).  

Bromseth (2010) beskriver det som att normen måste skapa en gräns till det avvikande, 

för att kunna upprätthålla sin position som norm. Istället för att definiera vad som 

utmärker den som norm bestämmer den ständigt vad som utmärker det avvikande. På så 

sätt kan normen behålla sin stämpel som unik individ medan avvikaren ständigt blir 

bedömd utifrån den grupp som normen har placerat den i. Ambjörnsson (refererad i 

Skolverket 2009:94) menar att tystnad kan tolkas som ett sätt för samhället att visa hur 

generöst och tolerant det är, genom att inte påtala avvikelsen i förhållande till normen. 

Men tystnaden är också ett förtryck i sig. Genom att osynliggöra och tiga ihjäl det som 

avviker från normen reproduceras och upprätthålls också normen som norm.  

Även Sanna Karkulehto (2012:24) skriver i Litteraturforskning och queerpolitisk 

läsning att utan definitioner av queerhet går det inte heller att definiera normativ 

heterosexualitet – normativitet definieras alltid utifrån vad det inte är. Som exempel 

nämner Karkulehto kulturell maskulinitet som helt och hållet baseras på förbud: männen 

manifesterar sin maskulinitet genom att performativt visa att de inte är som kvinnor, barn 

eller bögar. Vidare skriver Karkulehto (2012:34) att förutom negationer skapas normer 

genom en närmast tvångsmässig upprepning av kulturellt accepterade koder för 

normering. Men: 

Upprepning handlar dock alltid om efterlikning och imitation och kan därför aldrig vara äkta. 

Föreställningen att en äkta kärna eller ett äkta inre producerar ytans väsen grundar sig på en illusion. 

En annan beaktansvärd aspekt är att imitation alltid inbegriper risken att imitera fel eller annorlunda 

– alltså stick i stäv med (de heteronormativa) förväntningarna. (Karkulehto, 2012:34). 

Med det menar Karkulehto (2012:34) att allt upprepat normerande beteende 

ofrånkomligen innehåller queerhet. Inte ens den mest heterosexuella upprepningen av 

heterosexualiteten baserar sig på något verkligt, äkta eller originellt – därmed kan dess 

legitimitet också ifrågasättas. Karkulehto (2012:38) skriver att inte ens det som fastställts 

som norm kan vara säkert på att alltid uppträda normerande. I det som till synes verkar 

normerande finns det alltid potential för queerhet. Karkulehto (2012:24) menar att 

performativiteten av kön och sexualitet handlar om, och avgörs av, vilka sexual- och 

identitetsdiskurser som både är tillåtna men också nödvändiga under olika perioder och 

på olika platser. 
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2.2.3 Föreställningen om ett ”riktigt” kön 

Ett vanligt transnarrativ från 1800-talet ser – förenklat och i all korthet – ut så här: en person (som 

läsaren ofta uppfattar som hemlighetsfull eller mystiskt utan att kunna sätta fingret på varför) 

avslöjas (eller avslöjar sig själv) efter att ha presenterat sig som ett annat kön än det den tillskrivits 

vid födseln. Efter avslöjandet återställs ordningen genom att personen återgår till sitt tilldelade kön. 

(Holmqvist, 2017: 35). 

Holmqvist (2017:35) beskriver det som att det bakom narrativet finns en föreställning om 

ett medfött kön som är orubbligt kopplat till kroppen. Det går inte att förhandla bort och 

eftersom det är så stadigt är könsuttrycket bara en maskering, någonting som ska avslöjas. 

Kroppen förutsätts vara sanningen som göms under kläder och först när kroppen har 

avslöjats vet läsaren vem transgestalten egentligen är. Även Rosenberg (2000:43) anser 

att det underförstått finns ett ”äkta” respektive ett ”falskt” kön/genus inbyggt i narrativet. 

Det är även underförstått att det är den ”äkta” könsidentiteten som är den önskvärda. 

Könsväxlaren är bara accepterad för att det finns en ”sanning” som betraktaren och, i det 

här narrativet, könsväxlaren är överens om. Vidare påpekar Holmqvist (2017:35) att den 

här tanken i allra högsta grad är levande även idag. Kroppen och biologin uppfattas som 

en absolut sanning som bestämmer identiteten och de sociala rollerna/könsuttrycken 

uppfattas som en slags utsmyckning.  

Enligt Rosenberg (2000:40–41) förklaras och motiveras könsväxlaren oftast genom 

sina dramaturgiska möjligheter, d.v.s. alla allehanda missförstånd, förvecklingar och 

förväxlingar som kan uppstå när förklädda figurer agerar. Vanligt förekommande är att 

en representant för det andra könet godtar förklädnaden – representanten läser in ”rätt” 

genus trots att könsväxlaren har ”fel” kön. Dessa komplikationer anspelar på brott mot 

heteronormen, d.v.s. ett homo- eller bisexuellt begär istället för det förväntade 

heterosexuella. Trots detta anser ändå Rosenberg (2000:43) att könsväxlaren 

problematiserar ”naturligheten” och nödvändigheten i att begär automatiskt skulle riktas 

till kroppar av motsatt kön/genus. 

Rosenberg (2002:10–13) menar att ett transmotiv potentiellt angriper ordningen 

mellan kvinnor och män, kön och genus. Om könsväxlingen uppfattas som förklädd 

insinuerar det att det finns någonting ”riktigt” som blivit förklätt. Könsväxlingen kan 

därmed förstås som en form av föreställning som framhäver köns-/genusskillnad som 

social konstruktion – det till synes naturliga avslöjas som något konstgjort. 

Könsväxlingen innebär samtidigt ett förkroppsligande och ett överträdande av gällande 

genusnormer. Attraktionskraften i könsväxlingen handlar om dess förmåga att, i alla fall 

temporärt, erbjuda en vision av mer flexibla genuspositioner. Därmed erbjuds, och tillåts, 

även andra begär än de som heteronormen reglerar. (ibid.). 

Butler (2006) menar att föreställningen om ett ”riktigt” kön, baserat på biologin, är 

falsk. Allt kön/genus är socialt konstruerat. Namaste (2000:25) anser å andra sidan att 

könade (binära) kroppar inte är grunden för genusidentiteten utan att det snarare är vår 

binära syn på genus som skapar könade kroppar. Hos Bremer (2017:97) blir detta 

skapande av binära kroppar extra tydligt inom transvården. En transsexuell patient måste 

inte bara på ett narrativt plan passa in i könsutredarnas uppfattningar om vem som kan 

vara transsexuell. Transsexuella personers utsikter för att få en könsbekräftande 
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behandling beror i allra högsta grad på könsutredarnas antaganden om vilka kroppstyper 

som anses lämpliga och acceptabla, d.v.s. vilka kroppar som antas ha bäst förutsättningar 

att passera efter den könsbekräftande behandlingen. (ibid.). 

Det Namaste (2000) och Bremer (2017) skriver går att koppla till Prosser (1998:104) 

som menar att den berättelse som transsexuella tvingas omfamna och upprepa för att få 

medicinsk hjälp är skapad av behandlarnas fördomar om hur det är att vara transsexuell. 

Därmed blir även diagnosen beskriven och definierad utifrån föreställningar om hur en 

”riktig” transsexuell är. Både Sandy Stone (1994) i The Empire Strikes Back: A 

Posttranssexual Manifesto och Bremer (2017:20) menar att om läkare anser att det endast 

finns ett sätt att vara kvinna på (fastän det i verkligheten finns flera) så är det inte så 

konstigt om patienterna försöker efterlikna läkarnas ideal för att få tillgång till 

könsbekräftande behandling. Namaste (2000:15) skriver att ett accepterande av 

psykiatriska kategorier kring könsidentiteter är ett oavsiktligt legitimerande av 

psykiatrins institutionella makt och kontroll över vem som är en ”riktig” transperson.  

Bremer (2017:108) menar att psykiatrin helt och hållet uppfattar och förstår 

transsexualism som synonymt med narrativet ”fångad i fel kropp”. Psykiatrins egna 

kriterier för diagnosen transsexualism, skriver Bremer (2017:119), poängterar aversion 

mot könsorganen. Om klienten inte känner någon aversion mot könsorganen minskar 

chansen till diagnos markant. Däremot är aversionen inget krav för diagnos. Bremer 

(2017:121) förklarar att alla queera förståelser av könsorganen som inte passar in i 

psykiatrins förståelse av transsexualism måste undanhållas av strategiska skäl. De 

transsexuella som ger uttryck för att vilja behålla sina könsorgan äventyrar automatiskt 

sina utsikter att få könsbekräftande behandling3. Möjligheten till motstånd mot ”fångad i 

fel kropp”-narrativet blir därmed mycket begränsat och inskränker enskilda transsexuella 

personers liv. 

Bremer (2017:19–20) vänder sig emot det narrativ som ensidigt beskriver 

transsexuella erfarenheter som en upplevelse av att befinna sig i en fullständigt felaktigt 

könad kropp. Bremer anser att en sådan tolkning förstärker synen av manligt och kvinnligt 

som två oförenliga motpoler. Antagandet att den transsexuelles migration från den ena 

polen till den andra skulle göra personen fri från sitt felkönade fängelse dominerar inom 

vården och bland de transsexuella som tar avstånd från transpersonbegreppet. Men långt 

ifrån alla transsexuella vill eller anser sig behöva migrera från den ena polen till den 

andra. (ibid.). 

Bremer (2017:108) pekar samtidigt på de dubbla måttstockar som framför allt 

transsexuella kvinnor bedöms efter. Den som uppvisar en (enligt utredarna) alltför 

överdriven femininitet riskerar att stämplas som transvestit och äventyrar därmed sin 

könsutredning. Detta bygger på föreställningen om transvestiten som något överdrivet 

                                                 
3 Bremer gjorde sin avhandling innan könstillhörighetslagen ändrades. Numera krävs inte underlivskirurgi och sterilisering för att en 
person ska få ändra sitt juridiska kön. Däremot behöver en person få diagnosen transsexualism för att få tillgång till könsbekräftande 

underlivskirurgi och juridiskt könsbyte. Tvångssteriliseringarna av transpersoner i Sverige upphörde först i januari 2013. Innan dess 

var tvångssterilisering och förbud mot att spara könsceller ett krav för att få genomgå ett juridiskt könsbyte. Tvångssterilisering hade 
stöd i könstillhörighetslagen fram till juli 2013. Först då ströks paragrafen. (Riksförbundet för homo-, bisexuella, transpersoner och 

queeras rättigheter [RFSL], 2019; 2015b). 
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och tillgjort, någon som hyser ett övergående begär efter att tillfälligt uppleva en kvinnlig 

könsroll. Kroon (refererad i Bremer, 2017:108) beskriver det som att den oberäkneliga 

transvestiten antas stå i motsats till den autentiska transsexuella kvinnan som, till skillnad 

mot transvestiten, har en varaktig upplevelse av att alltid vara och alltid ha varit en 

kvinna.  

Holmqvist (2017:21) skriver att föreställningen om att könsuttryck är någonting ytligt 

och att det under ytan finns ett ”riktigt” kön som väger tyngre än personens egen 

upplevelse, anknyter till en generell misstänksamhet som riktas mot transpersoner. Denna 

misstänksamhet blir belyst av bl.a. Stone (1994:229–230) som skriver att vissa radikala 

feministiska teoretiker till och med har utmålat transsexuella4 MTF-personer som ett hot 

mot feminismen, ett medel för patriarkatet att infiltrera, förvirra och förstöra ”riktiga” 

kvinnor. 

2.2.4 Det åtråvärda(?) passerandet 

Enligt Holmqvist (2017:35–36) innebär uttrycket att passera att en person uppfattas som 

det kön den strävar efter att uppfattas som. Uttrycket innehåller en föreställning om 

avslöjande, vilket går att koppla tillbaka till avsnittet om transmaskulinitet och -

femininitet och tanken om att det finns ett ”riktigt” kön gömt under könsuttrycket. 

Uttrycket är därför problematiskt, menar Stone (1994), eftersom det signalerar ett 

cisnormativt ideal där transerfarenheten helst inte ska synas alls. Det optimala är till och 

med om erfarenheten inte ens finns. Att bedöma att någon passerar insinuerar att ytan är 

falsk, att det egentligen finns en mer ”autentisk” identitet än den som syns.  

Bremer (2017:100) förklarar att förmågan att passera ses som ett ideal inom 

transvården, ett privilegium som endast vissa transsexuella anses kunna uppnå. Därmed 

befästs passerandet och de binära könskategorierna som en permanent position. Men att 

passera är inget permanent tillstånd. Genus kan variera beroende på kontext och att 

behöva passera innebär istället en ständig risk att inte passera. I samma stund som 

passerandet upphör finns det en indirekt fara för diskriminering, hot och våld då personen 

kan tolkas som representant för den Andre. (ibid.).  

Ahmed (refererad i Holmqvist 2017:37–38) menar att passerandet inte bara är 

överskridandet av gränser utan även upprätthållandet av dem. Passerandet är både 

frigörande och befästande. Frigörande för att individen ser att det går att röra sig över 

gränserna. Befästande därför att kunna särskilja och placera olika kroppar i kategorier 

förutsätter att det finns kroppar som är på gränsen, kroppar som inte riktigt går att placera 

i en bestämd kategori. (ibid.). 

2.3 Trans = homosexuell? 

Trans- och homokultur har, enligt Holmqvist (2017), en delvis gemensam historia. 

Samkönat sex och könsöverskridanden har ofta tolkats som oskiljaktiga, ibland av 

                                                 
4 Stone använder termen transsexuell, men upplevelsen av att inte ses som en ”riktig” man/kvinna eller att uteslutas ur vissa 

feministiska kretsar är inte unikt för gruppen transsexuella. 
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personer som själva identifierar sig med kategorierna och ibland av utomstående. 

Självklart behöver det ena inte utesluta det andra. En transperson kan, liksom en 

cisperson, vara homosexuell. Jens Rydström (2008) skriver i Varför behövs 

transhistoria? att transhistorien alltid har funnits, mer eller mindre implicit, i 

homohistorien. Mycket handlar om hur betraktaren väljer att tolka de personer och 

beteenden som antas ha överskridit samtidens könsgränser. Problemet är, menar 

Holmqvist (2017), när trans enbart tolkas i termer av homosexualitet. Inte minst i historisk 

forskning är transerfarenheter reducerade till tecken på homosexualitet.  

Både Holmqvist (2017) och Rosenberg (2000:44–45) förklarar att det är i den 

bemärkelsen som gestalten ciskvinnan i manskläder traditionellt har använts. Gestalten 

har fått vara ett åtråvärt objekt för heterosexuella män eller legitimera/förklara samkönat 

begär. Motivet bygger på att gestalten ”egentligen” är kvinna. Gestalten har bara 

kortvarigt iscensatt en manlig förklädnad och allting avslutas med att gestalten blir kvinna 

igen för att återställa den heterosexuella ordningen. En pojke som uppfostrats till och 

tilldelades könet flicka (något som idag snarare skulle beskrivas som att vara transman) 

reduceras till att förklara en viss typ av cisidentitet (den maskulina kvinnan) istället för 

att vara en transidentitet. Den maskulina kvinnan och feminina mannen fick representera 

homosexualiteten, eftersom det enligt heteronormens logik inte kan existera någon 

sexualitet utan att de båda (binära) könen finns representerade på något plan.  

Då det pratas om sexuell läggning i skolan skriver Skolverket (2009:93–94) att det 

oftast likställs med homo- och bisexuell. Eftersom heterosexualitet är den underförstådda 

normen i samhället osynliggörs den och det talas istället bara om de läggningar som 

avviker från den. Dessutom kopplar eleverna främst ihop homosexualitet med utseende 

och genuskodade beteenden istället för homosexuella handlingar. T.ex. tenderar pojkar 

som inte passerar som tillräckligt maskulina att stämplas som homosexuella. Därmed går 

det att, i alla fall när det gäller maskulint kodade personer, säga att det finns en stark 

föreställning om sambandet mellan genus och sexuell läggning. Kvinnlig homosexualitet 

verkar däremot vara mer associerad till väninnerelationer än till sex/kärlek och genus. I 

och med det verkar kvinnlig homosexualitet vara mindre laddat hos eleverna. (ibid.). 

Holmqvist (2017) menar att transhistorien nästan alltid har funnits, om än 

underförstått, inom homohistorien. Oftast handlar det om hur människors överskridanden 

av könsgränserna väljer att tolkas. Att använda queera perspektiv, skriver Holmqvist 

(2017:41), kan vara så enkelt som att rikta blicken åt ett annat håll. I mångt och mycket 

handlar det om vilka utgångspunkterna är och vilka frågor som ställs. Att skifta fokus från 

sexualitet till kön kan beskrivas som en perspektivförändring, eftersom det finns starka 

historiska samband mellan könsöverskridande uttryck och icke-heterosexuella praktiker. 

De är bara långt mer komplicerade än vad forskning och populärkultur oftast har gett sken 

av. (ibid.). 
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2.4 En skola genomsyrad av normer 

Molloy (2007:120) hävdar att för ungdomar av olika kön och bakgrunder är skolan den 

enda mötesplatsen där de vistas tillsammans under en längre tid. Elevernas olikheter leder 

oundvikligen till värdekonflikter och om lärare inte drar nytta av denna sociala mötesplats 

försvåras föreningen av skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.  

Enligt Skolverket (2009:91) finns det starka normer kring kön och genus i skolan. Den 

binära och komplementära synen på kön dominerar – det finns endast flickor och pojkar, 

de är varandras motpoler och de attraheras också, enligt heteronormens logik, av 

varandra. Den elev som inte lever upp till normerna riskerar repressalier från både andra 

elever och vuxna i skolan. Det genusskapande maktspelet innehåller element av både 

androcentrism, gränsvaktande och en ständig rädsla för att inte passera som ett visst 

genus. (ibid). 

Bromseth (2010:31–32) menar att det i mångt och mycket handlar om vem som 

tillskrivs människovärde utifrån en rad olika maktstrukturer. För skolans del upprätthålls 

normerna bland annat genom undervisning och interaktion mellan skolans aktörer, till 

exempel lärare och elever. Vidare skriver Bromseth (2010:33) att det måste finnas en 

kritisk tanke kring hur normer skapas, då strategier för att förändra förtryck faktiskt i sig 

själva kan utöva förtryck. Vem och vad ska förändras så att förtrycket försvinner eller 

begränsas? Det är alltid någon som tjänar på att förändringsansvaret läggs någon 

annanstans, men vilka fördelar en normposition ger diskuteras sällan. 

Molloy (2007:120) skriver att många lärare har svårt att integrera de demokratiska 

värderingarna i den vardagliga undervisningen. Om lärare och elever inte tar upp eller 

pratar om känsliga/provocerande frågor blir det också svårt att arbeta med 

demokratiuppdraget. Samtidigt skriver Sofia Ask (2012:15) i Språkämnet svenska. 

Ämnesdidaktik för svensklärare att styrdokumenten måste förstås utifrån den politik och 

retorik som var förhärskande när de skrevs. Även om styrdokumenten är juridiskt 

bindande är det inga neutrala texter utan politiska dokument som visar vilka normer som 

råder i skolan. 

Bromseth (2010) och Skolverket (2009:97) skriver att normer styr samhället – de 

bestämmer hur saker och ting ska organiseras och regleras, både materiellt och diskursivt. 

Det finns sällan endast en orsak till att en person utsätts för repressalier. Då identiteter 

alltid är multipla och komplexa samverkar normer för kön och sexualitet med andra 

skillnadsskapande kategorier som t.ex. klass och etnicitet. Tillsammans samspelar dessa 

maktrelationer i skapandet av norm och avvikande – ett normideal skapas där den som 

bäst passar in i normen förfördelas. 

Därför, skriver Skolverket (2009:98), går det inte att betrakta t.ex. manligt rasistiskt 

våld som en isolerad företeelse endast sammankopplat med etnicitet. Att göra så vore att 

försumma våldets upprätthållande position i skapandet av maskulinitet. För att bryta 

destruktiva mönster behöver enskilda företeelser, som t.ex. rasism, kopplas samman med 

andra företeelser till en större helhet. Risken med att arbeta med en sak i taget är att andra 

normer förstärks.  
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Reimers (refererad i Skolverket 2009:98–99) menar att t.ex. toleransperspektivet, där 

majoriteten ska försöka lära sig att ”tolerera” minoriteten genom att exponeras för den, 

istället riskerar att befästa majoritetens maktposition. Enligt Kumashiro (refererad i 

Bromseth 2010:34–35) är det vanligt att skolan fokuserar på just den Andre i 

undervisningen. I utbildning om den Andre koncentreras utbildningen mot en specifik, 

avvikande grupp – antingen i syfte att skapa empati för gruppen och/eller ge eleverna mer 

kunskap om den Andre i förhoppning om att detta förebygger förtryck. När utbildning 

hålls för den Andres skull är den vedertagna uppfattningen att den Andre gynnas genom 

anpassning efter den Andres, förmodade, specifika behov. Vanligtvis sker detta genom 

enstaka punktinsatser. Normerna i den vardagliga undervisningen ifrågasätts mer sällan. 

(ibid.).  

Skolverket (2009:98–99) skriver att genom att reflektera över vem som har makten 

och utgör norm, därmed kan normerna utmanas. Eftersom de vuxna i skolan förväntas 

tillhandahålla nycklarna till förändring är det viktigt att reflektera över vad de nycklarna 

står för. De vuxna i skolan behöver kritiskt reflektera över de metoder som används men 

också kring sina egna normer och värderingar. Dessutom måste de vuxna reflektera över 

sin egen roll som upprätthållare och skapare av normer. Det är tillsammans med eleverna 

och genom ett normkritiskt perspektiv som normer kan förändras. (ibid.). 

2.5 Litteratur och läsning 

2.5.1 Den demokratiska läsningen 

Ask (2012) tar upp att svenskämnet består av två tydliga delar: språk och litteratur. De 

båda delarna kan behandlas separat eller som en enhet. Påfallande ofta ligger tonvikten 

på litteratur, ofta med motiveringen att litteraturläsning automatiskt gör eleverna till bättre 

skribenter och höjer deras språkliga medvetenhet. Molloy (2007) skriver att den literacy 

som skolan har ofta skiljer sig från många ungdomars och skolan tar heller inte tillvara 

ungdomarnas kompetens och erfarenheter. 

Louise M. Rosenblatt (1995) skriver i Literature as exploration att det främst finns två 

sätt att ta sig an texter på: efferent och estetisk läsning. Efferent läsning är att se praktiskt 

på texten – vad går det att få ut för information? Estetisk läsning handlar istället om 

läsarens upplevelse av texten. Vilka känslor, föreställningar och idéer får läsaren genom 

texten? Oftast har synen på läsning präglats av att läsaren formas av texten, medan det 

snarare sker en konstant transaktion mellan läsaren och texten. Läsaren påverkas hela 

tiden av texten och tvärtom. Hur läsaren närmar sig texten beror i mångt och mycket på 

läsarens förväntningar, tidigare erfarenheter och syfte med läsningen. Skönlitteratur, till 

skillnad från t.ex. en faktatext, blir meningsfull för att läsaren lever sig in i texten. Läsaren 

tenderar att dela karaktärernas erfarenheter och antingen identifiera eller alienera sig med 

karaktärerna. (ibid.).  

Molloy (2007) menar att läsning och samtal om texter ger eleverna möjlighet att 

uttrycka sig själva. Värderingar tas ofta för givet, de måste synliggöras och analyseras för 

att kunna diskuteras kritiskt. Detta går att koppla till det Ask (2012:48) skriver om 
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samtalets kognitiva och sociala funktion. Kunskap både befästs och fördjupas i dialogen 

med andra och samtal är även viktiga för personlighetsutvecklingen. Rosenblatt 

(1995:40) menar att läsaren genom skönlitteratur ges möjligheten att gömma sig bakom 

karaktären. På säkert avstånd kan läsaren diskutera sina egna erfarenheter, förklätt i 

karaktärens upplevelser. Vidare skriver både Molloy (2007) och Rosenblatt (1995) att ett 

bokval kan vara både genomtänkt och pedagogiskt motiverat men hur boken läses och 

samtalas kring är ändå avgörande. Det handlar om att utgå från elevernas erfarenheter och 

att använda olikheterna som resurser för lärande. Samma bok kommer att läsas och tolkas 

olika, beroende på elevernas bakgrund och erfarenheter. 

2.5.2 Queerläsning 

En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens inneboende 

dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens tystnader, det den samtidigt 

avslöjar och döljer, och inte minst det som framstår som avvikande och udda och som bryter mot 

normativa uppfattningar om kön och sexualitet. (Kivilaakso, Lönngren och Paqvalen, 2012:10). 

Rosenberg (2002:119–120) skriver att queerläsning är sprunget ur en alternativ 

tolkningstradition, med kopplingar både till feministisk läsning och till lesbiska- och 

gaystudier. Det grundläggande synsättet är att det queera finns och alltid har funnits i 

kulturens kärna på samma sätt (men inte på lika villkor) som det icke-queera. Det queera 

finns potentiellt i allt. En queerläsning, enligt Holmqvist (2017:31), visar att det naturliga 

inte är någonting självklart. Perspektiven är ombytta – det som granskas och kritiseras är 

de normer som konstruerar och upprätthåller tanken om ”rätt” kön och sexualitet. Vilka 

kön och sexualiteter som framstår som normala, viktiga och oföränderliga skapas genom 

det som anses onormalt.  

Karkulehto (2012) tar upp att en queerläsning kräver att läsaren känner till 

forskningen, kontexten och historien samt kan positionera texten i tid och rum. Det krävs 

alltså en kritisk medvetenhet om de kulturella normer, begränsningar och förbud som 

texten kan innehålla, samtidigt som sinnet måste vara öppet för eventuella queera 

antydningar, hål och sprickor. Detta gäller oavsett om texten motsätter sig gällande 

normer, eller följer och reproducerar dem. Holmqvist (2017:31) beskriver det som att läsa 

motströms. För att kunna synliggöra queerheter i vad som verkar vara straighta företeelser 

måste läsningen gå stick i stäv med det som kan tyckas uppenbart. Därmed lämpar sig 

detta perspektiv bra för att analysera hur trans- och ciskön görs, eftersom transgöranden 

kan finnas under ytan i en cisnormativ text.  

Som exempel ger Holmqvist (2017:32) den translitterära gestalten ciskvinnan i 

manskläder, en gestalt som oftast inom litteraturvetenskapen tolkas som en berättelse om 

hur cisflickor klär ut sig till pojkar. En mer transvänlig tolkning kan istället betona 

berättelsens komma ut-process och visa på att det kön som avslöjas i slutet inte behöver 

vara samma som det gestalten tilldelades vid födseln. 

2.5.3 Den försvunna translitteraturhistorien 

Tystnaden är vad som finns till för dem som är hänvisade till en plats i skymundan. Men tystnad 

finns också till för dem som ignorerar dem i skymundan. Denna position i skuggan innebär historisk 
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glömska. Det historieskrivningen inte minns eller vill minnas är lika viktigt, stundtals kanske ännu 

viktigare, än det som för många historiker varit värt att minnas. (Rosenberg, 2002:118). 

Genom queera läsningar av litteratur går det att hitta sprickor i en till synes enhetligt 

heterosexuell kultur, menar Rosenberg (2002:118). Claudia Lindén (2012:97) skriver i 

Är historien alltid queer? – Karen Blixens lek med gotiken att föreställningen om queerhet 

som ett modernt påhitt bygger på en historiesyn där dåtidens människa ses som en sämre 

utvecklad version än nutidens. Därmed blir det även svårt att hitta queera sprickor i 

dåtidens kultur. När det gäller transmotiv menar Holmqvist (2017:29) att de förekommer 

i alla möjliga litterära genrer. I perioder har de varit vanligare i vissa men de kan även se 

olika ut beroende på i vilken genre de används. Mycket handlar om genretraditioner och 

vilken funktion ett transmotiv kan fylla.  

De skönlitterära transmotiven är ett bra sätt att se hur könsbinaritet har konstruerats, 

skriver Holmqvist (2017:26). Främst har detta skett genom motbilder, där könsväxlande 

gestalter skildras som lustiga, löjliga, opålitliga och avvikande för att på så sätt konstruera 

de stabila (binära) könen som normala och önskvärda. Paradoxalt nog har andra 

könsöverskridanden och -växlingar istället uppfattats som oproblematiska eller t.o.m. 

som ideal. Därför, menar Holmqvist (2017:26), är det ur ett historiskt perspektiv viktigt 

att även titta på de könsväxlingsfenomen som är en del av majoritetskulturen.  

Holmqvist (2017) sätter fingret på hur könsöverskridande personer har talats om i 

forskning, konst och litteratur. Berättelserna är ofta skrivna eller analyserade utifrån, av 

en cisperson. Förhållandevis ofta är skildringarna nedlåtande. Trans har i 

litteraturhistorien helt enkelt reducerats till ett spännande och kittlande medel för att förstå 

normativa kön, istället för att få vara i fokus för sin egen skull. När beskrivningen av 

transpersoner görs utifrån och ur ett cisnormativt perspektiv, blir det svårt för 

transpersoner att känna igen sig i historierna. I dagens samhälle är ”translitteratur” snarare 

litteratur skriven av transpersoner om att vara trans, istället för cispersoners 

föreställningar om trans och könsväxlingar. (ibid.). 

Halberstam (refererad i Holmqvist 2017:41) delar in bortförklarandet av transliv i 

berättelser på tre olika sätt. Det första sättet är stabilisering där transpersoner skildras som 

märkliga, sjuka, o.s.v. för att normalisera de binära könsidentiteterna. Det andra är 

rationalisering där transbeteendet ges en nyttobetonad orsak som t.ex. flykt, samkönat 

begär, åtnjutande av samhälleliga fördelar etc. Det tredje sättet är trivialisering där 

translivet anges som icke-representativt och tillfälligt istället för en riktig identitet. 

Holmqvist (2017:14) anser att om tolkaren istället anammar ett tydligt transperspektiv 

kan den här typen av bortförklaringar undvikas.  

2.6 Tidigare forskning på de utvalda romanerna 

Det finns väldigt lite forskning om de utvalda romanerna. Vid sökningar verkar varken 

Levithans eller Lövestams roman vara utforskad. Schiefauers roman är desto mer 

analyserad, dock nästan uteslutande genom studentuppsatser. Undantaget är en 

avhandling i psykologi av Maria Wängqvist (2013), That’s how people grow up: identity 
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formation in emerging adulthood. I avhandlingen används romanen för att beskriva 

identitetspsykologi.  

Holmqvist (2017:79) nämner Schiefauers roman i en notis om ett speciellt 

transmaskulint motiv, där tillfälliga mansidentiteter används som medel för kvinnligt 

självförverkliganden. I äldre verk har det slutat med att den transmaskulina gestalten blivit 

flicka, men i Schiefauers roman tolkar Holmqvist det som att huvudpersonen istället 

anammar en transidentitet. 

Av studentuppsatserna är två öppet kritiska mot Schiefauers roman, som har hyllats 

just som en queer ungdomsbok. I studentuppsatsen Ingen plats för queer av Emma Berg 

och Anna Thorsell (2015) skriver författarna att heterosexualitetens hegemoni hela tiden 

är närvarande samt att fokuset ständigt ligger på avvikelser – tvärtemot queerteorins 

intention att istället belysa normerna. Könsrollerna cementeras istället för utmanas i 

romanen och allt fokus ligger på hur missanpassad gestalten Kim är. Saga Ländströms 

(2015) studentuppsats Växa upp och blomma ut – en analys av könstillblivandet för tre 

karaktärer i Schiefauers Pojkarna gör en liknande analys. Ländström skriver bl.a. att 

romanen porträtterar ciskön som naturliga och att skildringen av transkön både är 

objektifierande och inte särskilt respektfullt gjord. 

I Emma Severinssons (2012) studentuppsats En människa är det – En queeranalys av 

Jessica Schiefauers Pojkarna är fokus på kroppen och könsväxlaren Kim tolkas utifrån 

det kön hen tilldelades vid födseln. Trots rubrikens intention att göra en queeranalys är 

transperspektivet borta. Även i studentuppsatsen Dagflickan och nattpojken. 

Genusperspektiv i Jessica Schiefauers roman Pojkarna av Rebecca Pier (2013) benämns 

Kim som protagonist och tolkas enbart utifrån sin (flick)kropp. Uppsatsen undersöker 

flick- och pojkrollen, och synsättet att kroppen skulle vara en gestalts ”riktiga” kön är 

väldigt starkt. Jessica Schiefauers Pojkarna ur ett genusperspektiv – Hur genus 

problematiseras och diskuteras i en ungdomsbok av Romyna Olea Torres (2013) 

undersöker också romanen ur ett genusperspektiv. Fokus ligger på hur flickor respektive 

pojkar framställs och även om Kim tolkas som ”både-och” (Torres, 2013:22) så benämns 

och behandlas Kim genomgående i uppsatsen som en flicka.  

Ett tydligt mönster i studentuppsatserna om Schiefauser roman är det starka fokuset på 

könsrollerna flicka respektive pojke och att Kim ses som det queera, udda inslaget som 

ska utmana dessa roller. Dock är det ingen av uppsatserna (förutom Ländströms) som 

behandlar Kim som en transgestalt. Istället behandlas Kim som en ciskvinna i 

manskläder, där manskläderna utgörs av den kroppsliga växlingen. Trots många av 

uppsatsernas vilja att granska romanen ur ett queert perspektiv faller perspektivet bort – 

fokus hamnar, tvärtemot intentionen, på normbrytaren istället för på normerna. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Queerteori 

Don Kulick (2005:16–20) skriver i sin bok Queersverige att queerteorin har starka rötter 

inom feminismen. Teorin började som en debatt inom den amerikanska feministrörelsen 

om huruvida relationen mellan genus och sexualitet samt mellan kön och genus bäst 

kunde analyseras. Gemzöe (2008) skriver att den feministiska vetenskapen ensidigt 

bedrevs av västerländska, vita, ofta heterosexuella medelklasskvinnor. Queerteoretikerna 

ställde istället den sexuella identiteten och sexualiteten i sig i fokus och såg dessa, liksom 

kön/genus, som föränderliga och instabila. Detta synsätt utmanar samhällets vedertagna 

syn på sexualitet men har även mött kritik från feminister. I könshierarkin har kvinnlighet 

och kvinnokroppen en underordnad position och därför måste det finnas gränser för hur 

elastisk kön och genus kan vara. Den patriarkala maktordningen sätter gränser för hur stor 

frihet en människa kan ta för sig, och denna gräns sätts utifrån ett visst genus. (ibid.).  

Emellertid innebär en queer syn på kön, sexualitet och identitet inte att kategorier ska 

förkastas, enligt Bromseth (2010:40). Istället handlar det om att förstå kategorierna som 

komplexa och föränderliga. Makt och kunskap är tätt sammanvävda fenomen. Eftersom 

”sanningen” alltid är kopplad till vem som har makten måste ett samhälles olika 

berättelser om verkligheten förstås utifrån politiska konsekvenser. Rosenberg (2002) 

skriver att den tidiga queerteorin hade ett stort fokus på homosexualitet men att den under 

senare delen av 1990-talet fokuserade allt mer på flytande gränser och upplösning av 

positioner. Tidigare rörelser hade utgått ifrån en mer stabil (och därmed normativ) 

position för hur homo- och heterosexualitet respektive män och kvinnor skulle gestaltas. 

Den reformerade queerteorin upplöste istället gränserna för dessa positioner. 

Enligt Kulick (2005:16–20) har queerteorin i Sverige mest behandlats som en variant 

av feminism, därav begreppet queerfeminism. Kulick är dock kritisk till att likheterna 

mellan feminism och queerteori ägnas så mycket uppmärksamhet, när det faktiskt finns 

ganska väsentliga skillnader. Något som däremot är positivt är att queerteorin har en något 

mer intersektionell innebörd i Sverige än vad den har i t.ex. USA. 

3.1.2 Transforskning 

Kulick (2005:16–20) menar att det är viktigt att queerteoretikerna självkritiskt analyserar 

sin egen teori och ständigt utmanar gamla invanda normer och mönster. Susan Stryker 

(2004) lyfter i Transgender Studies: Queer Theory’s Evil Twin ett varningens finger för 

att queer väldigt ofta likställs med homosexualitet, och därmed osynliggör 

transperspektivet: 

If queer theory was born of the union of sexuality studies and feminism, transgender studies can be 

considered queer theory’s evil twin: it has the same parentage but wilfully disrupts the privileged 

family narratives that favor sexual identity labels (like gay, lesbian, bisexual, and heterosexual) over 

the gender categories (like man and woman) that enable desire to take shape and find its aim. 

(Stryker, 2004:212). 

Holmqvist (2017:44) skriver att det var först under 1990-talet i USA som 

transforskningen uppstod som ett eget avgränsat akademiskt fält. Transforskningen var 
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delvis en reaktion på den tidigare forskningen om transpraktiker, -identiteter och -uttryck 

som ansågs vara alltför cisnormativ. Namaste (2000:9) menar att studiet av transpersoner 

kräver finess i både teori och metodval, något som queerteorin saknar. Istället är den 

enbart intresserad av att se trans som en subversiv följeslagare till manligt och kvinnligt. 

Därmed tas inte transerfarenheter på allvar, utan används bara som ett medel för att 

diskutera den binära tvåkönsnormen. Även Prosser (1998) påpekar att användandet av 

queerteoretiska perspektiv inom transforskningen måste diskuteras. Vilka delar av trans 

klarar inte queerteorin att hantera? Queerteoretisk forskning skiljer sig från 

transforskningen: transforskningen har andra syften och utgångspunkter, även om den 

också har fördelar av queerteorin.  

Avslutningsvis menar Namaste (2000:9) att queerteoretikerna skriver mycket om hur 

befriande könsöverskridanden kan vara, men ingenting om den osäkra position som 

transpersoner har i samhället just för att de är könsöverskridare. Queerteorin tar helt 

enkelt inte hänsyn till de konsekvenser som drabbar dem som trotsat, levt vid sidan av 

eller fått repressalier på grund av ett binärt tvångssystem. 

3.1.3 Normkritik 

Enligt Rosenberg (2002:44) har själva ordet queer blivit nästintill synonymt med 

homosexualitet och annan icke-heterosexualitet. Det går nästan att tala om ordet som ett 

paraplybegrepp för homo- och bisexuella och transpersoner. Janne Bromseth och Frida 

Darj (2010) menar i Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring 

att ett normkritiskt perspektiv granskar normen istället för de som utsätts för eller 

begränsas av normen. Det normkritiska perspektivet skildrar därmed, till skillnad mot 

queerteorin, hur olika maktstrukturer i samhället samverkar med varandra. Samma person 

kan därför vara utsatt för, eller få fördelar av, flera maktstrukturer samtidigt. Bromseth 

och Darj (2010:13–14) ser begreppet normkritik som ett arbetsredskap för att synliggöra 

normer och visa på hur de skapar maktobalanser. På så sätt kan normerna även utmanas.  

Bromseth och Darj (2010:13–14) lyfter att Sverige visserligen har en lång tradition av 

att arbeta med jämställdhet men att Sverige däremot har varit sämre på jämlikhet. Inom 

pedagogisk verksamhet blir det därför viktigt att hålla isär normkritik och 

genuspedagogik, då genuspedagogiken riskerar att förlora fokuset på maktrelationer och 

istället utgå ifrån heteronormativa föreställningar om genus. 
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4 Metod och material 

4.1 Metod 

Detta arbete baseras på en kvalitativ textanalys mot bakgrund av de teorier som 

presenterades under 3. Teoretiska utgångspunkter. Analysen av materialet sker med 

utgångspunkten att litteraturen kan hjälpa till att skapa verkligheten och göra den 

begriplig, något som Johan Svedjedal (2012) tar upp i Det litteratursociologiska 

perspektivet. De gestalter och företeelser som förekommer inom litteraturen förutsätts 

kunna säga något om verkliga människor, men litteraturen kan även påverka samhället. 

Precis som Karkulehto (2012) och Rosenblatt (1995) m.fl. skriver påverkas läsningen 

av läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper. Valet att analysera materialet ur ett delvis 

queerteoretiskt perspektiv kan starkt ifrågasättas p.g.a. de rimliga invändningar mot 

queerteorin och feminism som har lyfts inom transforskningen och transrörelsen. Även 

om queerteorin, i alla fall i Sverige, brukar bygga på ett mer intersektionellt perspektiv är 

det svårt att bortse från den tradition som funnits inom teorin. Eftersom syftet i detta 

arbete utgår ifrån ett transperspektiv borde dock inte valet av metod flytta fokus från 

undersökningens syfte. 

4.2 Material 

Urvalet av skönlitterära böcker bygger på en sökning efter relevanta inlägg i 

Svensklärarföreningens Facebookgrupp. Svensklärarföreningen (2016) är en förening för 

aktiva svensklärare och som bland annat anser att litteratur är en förutsättning för 

kommunikativ förmåga och lärande. Föreningen arbetar för att stärka och utveckla 

litteraturens roll i skolan och arbetar för svenskämnets helhet.  

Sökningen gjordes den 13 december 2018 och sökordet var trans. Syftet var att hitta 

böcker som specifikt handlar om trans och könsidentitet och som svensklärare i Sverige 

använder i sin undervisning. Sökningen resulterade i fem böcker. Av dessa fem böcker 

var Pojkarna av Jessica Schiefauer, Skarven av Sara Lövestam och Jag, En av David 

Levithan mest relevanta för detta arbete, p.g.a. lättillgänglighet, omfång och tydliga 

transmotiv. Schiefauers bok finns även som film med tillhörande lärarhandledning. 

Eftersom fokus i denna undersökning ligger på böcker så är inte filmen och 

lärarhandledningen med.  

Pojkarna handlar om de tre vännerna Momo, Bella och Kim som tillfälligt får 

pojkkroppar när de dricker nektarn från en blomma. Med hjälp av detta utforskar de 

pojkarnas värld nattetid.  

Skarven handlar om Johanna som behöver berätta att hon är en flicka för sina vänner 

Olivia och Ludde, samtidigt som de löser ett deckarmysterium.  

Jag, En handlar om En som varje dag förflyttas till en ny kropp. En har accepterat sitt 

öde och det är först när En blir förälskad i Rhiannon som kroppsväxlandet blir ett 

problem. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Hur skildras transpersoner i de utvalda romanerna? 

5.1.1 Kroppens förbannelse 

Pojkarna 

Narrativet ”fångad i fel kropp” utgör både bokens transmotiv och själva kärna. Motivet 

kommer till uttryck inte minst i Kims beskrivningar av sig själv, beroende på vilken kropp 

Kim befinner sig i. Kim beskriver sin flickkropp som ”något främmande, en gummidräkt 

som klibbade och kliade, men hur jag än rev och skrapade med naglarna satt den där den 

satt” (Schiefauer, 2011:19).  

Flickkroppen och pojkkroppen kontrasteras genomgående mot varandra. Flickkroppen 

är något motbjudande, svagt och misslyckat medan pojkkroppen är det åtråvärda och 

starka som förväntas ge evig lycka. Kims flickkropp är något som föredrar ”papperstorr 

luft och tapetserade väggar, lysrörsljus och laminat och klorerat vatten” (Schiefauer, 

2011:19) medan Kims pojkben ”var gjorda av kraft och fart och styrka” (Schiefauer, 

2011:53). Kroppen är det problematiska, en förklädnad som täcker det riktiga könet 

därunder: 

Om nätterna kunde jag drömma att min kropp föll av mig. Det var så enkelt, plötsligt hittade jag en 

dragkedja i huden. […] Och jag skalade av mig skinnet, klev ur det som ett smutsigt klädesplagg 

och kände det svala golvet mot mina nya fotsulor. (Schiefauer, 2011:19–20). 

Blomman ger Kim möjlighet att äntligen klä av sig flickkroppen och istället ikläda sig en 

pojkkropp. Kims könsväxlande med hjälp av blommans nektar beskrivs som livsviktigt, 

något som Kim inte kan leva utan. ”Fångad i fel kropp”-narrativet förstärks ytterligare i 

Kims beskrivning av sina könsorgan. När Kim har vagina benämns den inte ens med 

namn utan bara som skåran eller som något ”dött, en ansamling vävnad utan nervtrådar 

eller receptorer” (Schiefauer, 2011:101) medan Kims penis både benämns och har ett liv.  

Kims könsväxlande och förakt för flickkroppen kan därför tolkas som om Kim har en 

manlig könsidentitet, men den tolkningen har sina brister. T.ex. står det vid ett tillfälle att 

Kim ville visa Tony ”vad jag egentligen var” (Schiefauer, 2011:147) vilket antyder att 

Kim ”egentligen” inte är transmaskulin utan en ciskvinna i manskläder. En sådan tolkning 

skulle i så fall förstärka synsättet att könsuttrycket döljer ett ”riktigt” kön och att det 

”riktiga” könet är det som personen tilldelades vid födseln. Vidare verkar Kim som vuxen 

ha gjort en rörelse från feminin till transmaskulin, men Kim beskriver själv sin spegelbild 

i slutet av boken som: 

att minnet av pojken finns kvar i kroppen, som att kvinnans framväxt kommit av sig, stannat av. Det 

finns en pojke där i spegelbilden och han är tanigt outvecklad, barnsligt hårlös. Kvinnan ligger som 

ett flor över honom, skyddar honom med sitt hölje. En människa är det. (Schiefauer, 2011:187). 

Detta skulle kunna tolkas som om Kim trivs bäst med varken en flick- eller pojkkropp. 

På så sätt går det att säga att ”fångad i fel kropp”-narrativet är dubbelt. Det upprepas, först 

genom Kims flickkropp och sedan genom Kims pojkkropp. Intrycket av att Kim kan 
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tolkas som icke-binär förstärks när Kim lite tidigare i boken konstaterar att: ”Det verkade 

inte finnas någon enda kropp kvar som passade mig.” (Schiefauer, 2011:139).  

 

Skarven 

Även Skarven bygger på ”fångad i fel kropp”-narrativet, men på ett betydligt subtilare 

och mindre problematiskt sätt än i Pojkarna. Johanna vill förändra sin kropp men 

transmotivet handlar snarare om hur hon ska berätta om sin könsidentitet för 

omgivningen:  

Hon kan berätta om sitt namn och att vara tjej fastän man är kille, det som ingen annan kan förstå. 

[…] Hon formulerar det i huvudet: Vet du vad transsexuella är? Nej, det är för rakt på sak. […] Hur 

förklarar man för någon på bara fem minuter vem man är på insidan? (Lövestam, 2016:30–31). 

För Johanna i Skarven är kroppen inte alls lika problematisk som för Kim i Pojkarna. 

Johanna är medveten om att kroppen utgör ett hinder för att omgivningen ska uppfatta 

henne som en flicka och hon gör vissa anpassningar för att könsuttrycket ska stämma 

bättre överens med könsidentiteten. Eller som Johanna själv säger: ”Bakifrån ser hon ut 

som en tjej, alla kunde tro att hon var en tjej om det inte vore för mammas gapande.” 

(Lövestam, 2016:4). Johanna har även läst på. Hon har hittat förebilder att se upp till och 

information om hur hon kan göra för att förändra kroppen: ”Hon har läst att man kan 

stoppa målbrottet, om man kan övertyga en läkare.” (Lövestam, 2016:5). Kroppen blir 

egentligen ett hinder först när omgivningen gör den till ett hinder, t.ex. när Johanna och 

kompisarna ska bada och de saknar badkläder: 

– Alltså… säger han. Du är ju egentligen kille. Så det logiska skulle vara att bada i kalsonger, även 

om du inte vill. […]  

Johanna stirrar på dem. De har alltså inte förstått. De har trott att hon har lekt hela tiden, att hon kan 

gå tillbaka till ”det logiska.” […] Ingen ber en tjej att bada i kalsonger!  

(Lövestam, 2016:172). 

Det är snarare kompisarnas oförstående inför Johannas motvilja att bada i kalsonger som 

synliggör Johannas könsväxlande – inte den könsväxlande kroppen i sig. Samtidigt 

gestaltar Johanna ”fångad i fel kropp”-narrativet när hon ska förklara sin transidentitet för 

sina vänner Olivia och Ludde: ”Så känns det för mig, fast tvärtom. Att jag har fått fel 

kropp och fel namn.” (Lövestam, 2016:88). Däremot saknar Johanna det kroppsliga förakt 

som är så starkt förknippat med narrativet. Även om hon vill förändra kroppen så hatar 

hon den inte. 

 

Jag, En 

”Fångad i fel kropp”-narrativet existerar knappt i Jag, En. Istället har fokus flyttats till 

Ens stora kärlek Rhiannon och hur hon förhåller sig till Ens (växlande) kroppar: 

”Det är inte som häromdagen. Alltså, det är en annan hand. Du är annorlunda.” 

”Men det är jag ju inte.”  

”Det kan du inte säga. Jovisst, du är samma person inuti. Men utsidan har också betydelse.” 

(Levithan, 2015:139). 
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Citatet illustrerar hur svårt Rhiannon har att se bortom Ens kroppsväxlingar. Själv har En 

ett mer neutralt förhållande till kroppen: ”Jag är bara jag […] Jag känner mig alltid 

hemma, och jag känner mig aldrig hemma. Det bara är så.” (Levithan, 2015:216). Utifrån 

citatet verkar En snarare definiera sig som icke-binär än som binär transperson. 

För Rhiannon är en persons kön fast förankrad i kroppen, något som inte går att 

förändra med vare sig könsuttryck eller -identitet. Därför har hon också svårt att föreställa 

sig hur någon kan vara varken en pojke eller en flicka: 

Jag vet att det här är knäppt, men… jag undrar hela tiden. Är du verkligen inte antingen kille eller 

tjej? Jag menar, när du var i min kropp, kände du dig mer… hemma då än du skulle göra i en 

killkropp? (Levithan, 2015:216). 

Speciellt tydligt blir det när En hamnar i transmaskulina Vics kropp och En beskriver 

honom som ”kvinnligt biologiskt kön men manligt genus” (Levithan, 2015:271). 

Rhiannon konstaterar först att: ”’Du är en tjej som är en kille, alltså?’ säger hon” 

(Levithan, 2015:272) men benämner sedan genomgående Vic som en flicka. I och med 

felkönandet berövar Rhiannon Vic på hans könsidentitet. b 

Vics kropp synliggör dessutom ett ”fångad i fel kropp”-narrativ när En konstaterar att: 

”Det finns inte mycket som är så jobbigt som att vara född i fel kropp. Jag var tvungen 

att stå ut med det när jag var liten, men bara i en dag.” (Levithan, 2015:266–267). Därmed 

befästs synen på den transsexuella som någon som både migrerar från en binär 

könskategori till en annan, och som ser kroppen som ett hinder.  

5.1.2 Cis- och heteronormen 

Pojkarna 

Kims kompisar Bella och Momo används som Kims motbilder. Bella är den av 

kompisarna som är mest stereotypiskt feminin. Det framgår inte bara genom referenserna 

till hur Bella vårdar och sköter både sina växter och sin missbrukande far. Redan efter 

första förvandlingen framgår det hur mycket Bella föredrar sin flickkropp: ”Bella kände 

med händerna över sina bröst, tittade ömt ner på dem och jag såg att det var kärlek både 

i blicken och i händerna.” (Schiefauer, 2011:58). Bella är också den som först slutar 

förvandla sig och hon tar tidigt avstånd från hur de ”riktiga” pojkarna beter sig.  

Momo är konstnärsbarnet som gillar att pyssla och skapa. För Momo verkar 

transformeringen från flickkropp till pojkkropp mest vara på lek, en maskerad som hon 

kan välja och välja bort. Eller som Kim beskriver Momos transmaskulinitet: 

För henne var pojknätterna en enda stor, upplyst teaterscen. Hon njöt av att spela sin roll, hon slipade 

den tills hon kunde den perfekt och när morgonen kom kröp hon ner i sin flicksäng med en lycklig 

suck, uppfylld av upplevelserna men nöjd med att vara hemma igen. Ja, för Momo var det en lek, 

något hon kunde välja eller välja bort, och hon följde med mig ytterligare några gånger. (Schiefauer, 

2011:86–87). 

Både Bella och Momo verkar trivas bäst i sina flickkroppar och för dem är det obegripligt 

att Kim fortsätter dricka av blommans nektar. Tvärtom skräms de av Kims iver att anta 

en transmaskulin identitet. Bl.a. säger Momo: ”Du är på väg att bli, jag vet inte, något 

halvt, något trasigt.” (Schiefauer, 2011:136). Citatet blottar en cisnormativ syn på kön. 

För Momo är det otänkbart att röra sig över könsgränserna annat än tillfälligt och för att 
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få fördelar i ett patriarkalt samhälle. När Kim intar, och trivs med, en transmaskulin 

identitet anser Momo att Kim har gått för långt. Den ständiga könsväxlingen gör att 

Momo uppfattar Kim som en trasig människa, någon som inte riktigt har hittat sin plats. 

I en cisnormativ värld finns det inte plats för könsväxlande kroppar och Kim måste, enligt 

Momo, kliva in i en binär könskategori för att bli hel igen. 

Momo säger också ”vi går sönder alla tre om du inte slutar nu” (Schiefauer, 2011:136) 

vilket skulle kunna syfta på den kvinnliga gemenskap kompisgänget tidigare delade. Med 

andra ord menar Momo att om Kim fortsätter vara transmaskulin så finns det inte längre 

någon plats för Kim i den gemenskapen.  

Kims kärleksobjekt Tony är den som lär Kim att vara maskulin. Han blir modellen för 

hur pojkar beter sig. Tony framställs som stereotypiskt maskulin och både super, stjäl och 

dominerar sina manliga kompisar. Parallellt deltar han i det, främst verbala, sexuella 

våldet mot flickorna. Samtidigt bygger mycket av konflikterna i boken på att Tony och 

Kim är attraherade av varandra, men eftersom båda kodas som pojkar bryter deras 

attraktion mot heteronormen: 

Hans ben på varsin sida om mina, hans händer låsta kring mina handleder och hans hårda kuk mot 

mitt lår. Tony var en tryckande tyngd över min kropp, han höll fast mig mot mossan. Jag såg förvånat 

in i hans ögon. Han visste att jag kände. Någonting pumpade i hans kuk, och han visste att jag kände 

det. […] Tony for upp som om han bränt sig, fumlade med luvtröjan som vridit sig kring 

bröstkorgen. I hans ansikte lyste en underlig skräck. (Schiefauer, 2011:131–132). 

Kim konstaterar tidigt att det är pojkkroppen som Tony vill åt, vilket senare blir extra 

tydligt när Tony får se Kims flickkropp: ”I Tonys ögon var min flickkropp något 

vämjeligt, ett stycke härsket kött som inte ens dög att kasta till korparna i träden.” 

(Schiefauer, 2011:100). Tonys blickar blir en extra drivkraft för Kim och är en bidragande 

orsak till att Kim fortsätter könsväxla.  

Dock inser Kim senare att även pojkkroppen är ”otillräcklig, den var fylld av skam 

och misslyckande” (Schiefauer, 2011:134) eftersom den inte räcker till för att Kim ska få 

Tony. Heteronormen tillsammans med Tony och Kims maskulint kodade kroppar hamnar 

i vägen. För Kim blir detta ett moment 22 – Kims transmaskulina uttryck bryter mot 

heteronormen medan Kims flickkropp gör Tony ointresserad.  

Dessutom känner Kim även en attraktion till sin kompis Momo men bara när Momo 

är transmaskulin. Då känner Kim ”hur Momos kropp var hård och pojkmjuk mot min och 

hur ännu ett hål öppnades i verkligheten, så bråddjupt att jag genast släppte honom och 

skrattade” (Schiefauer, 2011:54) medan Momos flickkropp gör att Kim ”kände ingenting 

i mellangärdet, ingenting som rörde sig mellan mina ben” (Schiefauer, 2011:75). Även 

Momo verkar vara attraherad av Kim men hon vill samtidigt att Kim ska sluta könsväxla: 

”Stanna hos mig. Gör det inte mer, gå aldrig mer till honom.” (Schiefauer, 2011:138). 

Detta antyder att det är som feminint kodad person som Momo vill ha Kim.  
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Skarven  

Johannas kompisar Ludde och Olivia målas inte upp som Johannas motbild. Istället är det 

Johannas pappa Jens som genom sin överdrivna maskulinitet och sitt språk kontrasteras 

mot Johannas transfemininitet: 

”Klart grabben ska köra båt,” har pappa sagt varenda sommar Johanna kan minnas. ”Ta ett ordentligt 

tag, Johan. Kör inte som en kärring, no offense.” […] I alla fall, det är därför Johanna är ganska bra 

på att köra båten. För att den är skruttig och för att hennes pappa vill att hon ska köra som en riktig 

karl. (Lövestam, 2016:27–28).  

Här blir det tydligt hur Jens försöker fostra in Johanna i den ”rätta” maskuliniteten. I Jens’ 

värld är motpolerna maskulin/feminin klart definierade och att kliva över könsgränserna 

är inte bara otänkbart utan rent av pinsamt: ”Man skäms ju rent ut sagt, när folk ba, var 

är din son på det här fotot? Och man ba, jo det är den där långhåriga fjollan längst till 

höger.” (Lövestam, 2016:174). I en passage, efter att Johanna har berättat sin hemlighet, 

blir Olivia däremot omedvetet en modell för feminint beteende för Johanna: ”Johanna 

memorerar Olivias rörelser, vad hon säger för att få småtjejerna att beundra henne, hur 

hon spelar rollen av den coola storasystern.” (Lövestam, 2016:167).  

Redan tidigt i boken visas det att både Olivia och Ludde har en viss medvetenhet om 

att det finns fler kön än de binära man och kvinna: ”Hur såg han ut? Eller hon. Hen.” 

(Lövestam, 2016:24). De ger också tidigt uttryck för, och acceptans av, att cisnormen är 

instabil och föränderlig, t.ex. när Olivias första möte med Johanna och Ludde landar i 

slutsatsen att: ”De är ett udda par, den svarthårige och den ljuse, nästan flickaktige.” 

(Lövestam, 2016:22). Det ”udda” syftar här på själva kompiskonstellationen, där Ludde 

och Johanna är vänner trots att de uppfattas som väldigt olika varandra. Visserligen 

noterar Olivia att Johanna bryter mot cisnormen, men det är ingenting som berör henne 

nämnvärt.  

Tvärtom accepterar Ludde och Olivia Johannas könsidentitet direkt när hon berättar 

om den. De har visserligen svårt att greppa exakt vad det innebär och saknar ibland insikt 

om när de uttrycker sig transfobiskt, men de är villiga att lära sig och anstränger sig för 

att förstå: 

– Kommer du också att byta namn sen, när du är tjej?  

– Jag har redan bytt, fast ingen vet om det. Jag bytte på skärgårdsbåten. Och… på ett sätt är jag redan 

tjej. På insidan. […]  

– Vad är det för namn?  

– Johanna.  

– Logiskt, kommenterar Ludde. Men jag måste säga att det är egendomligt alltihop. Ska vi kalla dig 

Johanna nu, istället för Johan?  

Johanna rodnar, men det syns förstås inte i mörkret. 

 – Om ni vill.  

– Jag är ju van vid Johan, så jag tror jag fortsätter med det.  

Johannas glädje slocknar nästan, när Ludde säger det. Hon trodde att han förstod. Sen kommer hon 

på att det är hon som inte förstår Ludde. Hon sa faktiskt ”om ni vill”.  

– Fast det känns bättre om ni kallar mig Johanna, säger hon.  
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– Jaha, i så fall blir det Johanna.  

(Lövestam, 2016:90–91). 

För Ludde och Olivia är Johanna fortfarande Johanna, även efter att Johanna har berättat 

sin hemlighet. Citatet är dessutom ett av flera exempel på att Ludde har svårt att läsa av 

underliggande nyanser i social interaktion. Logik är Luddes ledstjärna, som när Johanna 

ska förklara hur det känns att vara transfeminin och gör det genom att exemplifiera hur 

hon fick fel kropp när hon föddes. Luddes första tanke blir då ”fast du har ju inte blivit 

något. Du har alltid varit en kille. Du vaknade ju inte och plötsligt var det” (Lövestam, 

2016:89) varpå Johanna svarar: ”Utanpå, kanske. Men inte hur jag känner. Alltså jag VET 

att jag är en tjej, jag har vetat det sen jag föddes, precis som man vet om man är glad eller 

ledsen.” (Lövestam, 2016:89). Detta räcker för Ludde – eftersom bara Johanna kan veta 

hur hon känner så måste det hon säger om sig själv vara sant. Kroppen är frikopplad från 

jaget.  

Ytterligare exempel på hur Olivia och Ludde försöker anpassa sig är när Olivia rättar 

sina egna tankar: ”Men Johans hemlighet var större, verkligen en livshemlighet. Förlåt, 

rättar hon sig själv. Johanna.” (Lövestam, 2016:92). De hjälps även åt, t.ex. när Olivia 

ska förklara för Ludde varför Johanna blev arg och ledsen över deras prat om att bada i 

kalsonger: 

”Och egentligen” sa Olivia när de låg och frös vid Magnus flytbrygga, ”så är det kanske just sånt 

som är viktigt för en transtjej. Att man inte säger så till henne, att hon kan bada i kalsongerna, som 

man pratar med en kille. (Lövestam, 2016:184). 

Samtalet resulterar senare i att Ludde säger förlåt till Johanna för att de sa att hon kunde 

bada i kalsonger: ”Det kan man ju… inte säga till… en tjej.” (Lövestam, 2016:198). 

Ursäkten blir ett slutgiltigt bevis för Johanna att kompisarna accepterar hennes 

transfeminina identitet.  

För Jens är det otänkbart att hans barn skulle vara en flicka. Föreställningen om 

kopplingen mellan ett mer feminint könsuttryck på en, av omgivningen, manligt kodad 

kropp och homosexualitet blir tydlig genom Jens: ”Bättre än att han sitter och läser dina 

fjolltidningar på dass. Ut och gör normala saker, Johan.” (Lövestam, 2016:28). I boken 

framgår det också att det inte bara är Jens som anser att homosexualitet och femininitet 

är sämre än heterosexualitet och maskulinitet. Bl.a. berättar Johanna för sina kompisar 

om situationen i skolan: ”En gång skrev de ’bög’ på mina byxor medan jag var i duschen.” 

(Lövestam, 2016:82). Hetero- och cisnormens gränsvaktande är med andra ord starkt 

närvarande i Johannas liv.  

Även Olivia gör kopplingen femininitet/homosexuell innan hon vet att Johanna är en 

flicka: ”Johan är med säkerhet gay.” (Lövestam, 2016:55). I citatet synliggörs också den 

starka kopplingen mellan cis- och heteronormen. Eftersom Johanna bryter mot det 

könsuttryck som förväntas av hennes tilldelade könstillhörighet förväntas hon också 

automatiskt bryta mot heteronormen, trots att det ingenstans har antytts vad hon har för 

sexuell läggning. Olivia har ingenting annat än könsuttrycket att bygga sitt resonemang 

på, eftersom Johanna varken har flirtat med någon eller själv uttryckt sin sexuella 

läggning.  
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Jag, En 

Ena dagen är En i en pojkkropp och i nästa kan hen vara i en flickkropp. Kropparna skiftar 

inte bara kön utan även storlek och hudfärg. Trots den stora variationen finns det tydliga, 

normerande inslag, inte minst i Rhiannons olika reaktioner beroende på vilken kropp En 

för tillfället befinner sig i. T.ex. utlöser Ens svarta, amerikansk fotbolls-spelande kropp 

ett inlärt säkerhetstänk hos Rhiannon: ”Men – jag är inte säker på att du inser det fullt ut 

– du är en stor, hotfull snubbe idag. Jag hör min mammas röst väldigt högt och tydligt 

inom mig: ’Inga mörka hörn.’” (Levithan, 2015:112). I boken märks det också att 

Rhiannons föreställning om Ens könsidentitet hela tiden växlar: 

”Jaha – du är kille, alltså?”  

”Mm”, säger jag. ”Spelar det någon roll?”  

”Nej”, säger hon. ”Det gör det väl inte.”  

Men det märks att det gör det. Lite grann. Än en gång måste hon rätta till sin inre bild.  

(Levithan, 2015:166). 

En tycker att hela hennes resonemang och fixering vid kön är intressant. Samtidigt står 

En själv för flera normerande åsikter kring kropp och kön, t.ex. i det tidigare exemplet 

med transmaskulina Vic eller när En hamnar i en kropp som är exceptionellt stor. 

Synen på vad som anses manligt och kvinnligt i boken tydliggörs genom hur En 

bemöts beroende på vilken kropp hen befinner sig i. T.ex. när En är i en manligt kodad 

kropp beskrivs förhållandet till eventuella bröder som att de alltid har ”brottats med mig, 

slagit mig, sparkat mig, bitit mig, knuffat mig och gett mig fler öknamn än jag någonsin 

skulle kunna räkna upp” (Levithan, 2015:38). På så sätt fostras En in i cisnormens ramar. 

Samtidigt är En fri från cisnormen – eftersom En inte har en fast kropp utan ”lånar” andras 

så kan hen bryta mot normen utan att egentligen bryta den. Eller som En själv konstaterar: 

”Jag kommer aldrig att känna av grupptryck eller pressen av föräldrars förväntningar.” 

(Levithan, 2015:13).  

En klargör att hen ”aldrig blivit förälskad i ett kön” (Levithan, 2015:151) utan istället 

blivit förälskad i individer. För Rhiannon, som ser sig som en heterosexuell (cis)flicka, 

blir det däremot en konflikt mellan hennes heterosexuella identitet och Ens flickkodade 

kroppar: ”Jag märker att hon inte är lika kärleksfull mot mig när jag bor i en tjejkropp, 

men jag säger inget om det.” (Levithan, 2015:238). Rhiannon försöker men kan inte 

komma runt problematiken:  

Jag vill att du ska veta en sak: om du var en kille jag hade träffat – om du var samma kille varje dag, 

om insidan var densamma som utsidan – så finns det gott hopp om att jag skulle älska dig för evigt. 

(Levithan, 2015:294). 

En, som ser sitt dagliga könsväxlande som ”en ny uppsättning kläder” (Levithan, 

2015:164) har naturligtvis svårt att leva upp till Rhiannons krav på cis- och 

heteronormativitet. När En väl råkar hamna i en kropp som fungerar med Rhiannons 

preferenser konstaterar hen krasst: ”Det här är inte min kropp, men det är den kroppen 

hon vill ha. Jag känner mig som en bedragare.” (Levithan, 2015:242). En trivs inte i den 

kropp som Rhiannon önskar att hen hade. 
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5.1.3 Det queeras död  

Pojkarna 

I Pojkarna antyds det att det på sätt och vis var Bella som födde Kim, eftersom det var 

hon som planterade blomman: ”Bella, som planterade ett skott i den svarta jorden och gav 

mig ett liv.” (Schiefauer, 2011:13). Tony och Kims relation slutar med att Tony, för att 

bevisa sin heterosexualitet, våldtar en flicka. Kim blir vittne och misshandlar Tony, både 

p.g.a. avundsjuka och det moraliska brottet Tony gjorde sig skyldig till: ”att han trängde 

sig in i henne utan hennes medgivande och att det var henne och inte mig han ville tränga 

sig in i!” (Schiefauer, 2011:153).  

Misshandeln av Tony leder till att Momo bestämmer sig för att förstöra blomman. Om 

Kim föddes med blomman så kan Kim dö med blomman, vilket också sker när Momo 

bränner ner växthuset: ”Det var ett slags död, precis som jag föreställt mig. Han rann ur 

mig där på asfalten, pojkkroppen skrumpnade och dog. Jag blev lämnad ensam med min 

flickkropp.” (Schiefauer, 2011:158). Blommans död gör att Kim väljer att fly och istället 

leva som hemlös. Under flykten funderar Kim på sig själv: 

I bilrutan skymtade mitt ansikte och jag ville inte kännas vid det, ville inte veta av mig själv. Någon 

flicka var jag inte, henne hade jag för länge sedan gjort mig av med. Och pojken, honom hade jag 

förstört och förtärt. (Schiefauer, 2011:165).  

Kim var varken flicka eller pojke längre och kunde därför inte stanna kvar. Det var inte 

bara flickan och pojken som dog utan även Kim. I en cisnormativ värld fanns det ingen 

plats för Kim, det queera måste försvinna. Några år senare när Kim verkar ha anammat 

en icke-binär identitet hittar Bella och Momo Kim igen. Bella har planterat blomman på 

nytt och bjuder in Kim till en maskerad som Kim tackar ja till. Återigen föder Bella Kim 

genom att plantera fröet.  

 

Skarven  

I Skarven framgår det tydligt att Johannas pappa Jens är missnöjd med hennes könsuttryck 

och tycker att cisnormen har försvagats: ”Det är det här ’hen’-helvetet, som har tagit över 

landet. Nu ska män inte vara män längre, nej då, vi ska vara några könlösa idioter.” 

(Lövestam, 2016:152). Att det fortfarande är de binära könen som dominerar i samhället 

och att pronomenet hen är ett komplement till dessa verkar ha gått Jens förbi.  

Jens aviga inställning till Johannas könsuttryck väcker motstånd hos Johanna, först 

genom att inte ge sina föräldrar tillfredsställelsen att ta livet av sig: 

I hennes fall skulle det stå Johan på gravstenen. Till och med i döden skulle hon kallas ”grabb” av 

pappa och alla andra som säkert skulle vara lättade över att det där konstiga barnet var borta. Hon 

tittar på Victorias film: 1st year as a trans woman – mitt första år som transkvinna. Tänker att hon 

aldrig skulle ge någon den lättnaden, inte när hon själv kan leva. (Lövestam, 2016:154). 

Johanna fortsätter att uttrycka sin könsidentitet, trots pappans påpekanden. Det är när 

hennes föräldrar indirekt anklagar henne för att själv orsaka den mobbning hon blir utsatt 

för som det brister:  



32 

Jag vet precis hur ert drömbarn ser ut. Han har kort hår som han såhär… rufsar till med gelé och går 

runt i t-shirt och sparkar på fotbollar och… […] och svär och slåss och älskar att vara kille! Fast jag 

gör inte det! […] Jag hatar det! Okej? Jag är inte ens någon kille! (Lövestam, 2016:175). 

Detta väcker nästa motståndshandling, nämligen ”dödandet” av föräldrarnas son: ”Jag 

heter i alla fall Johanna nu.” (Lövestam, 2016:176). Visserligen har Johan aldrig existerat, 

men eftersom föräldrarna inte visste om att de hade en dotter blir Johannas proklamerande 

av sitt namn en slags död för sonen de trodde sig ha. Intrycket om sonens död förstärks 

när Johanna konstaterar att mammans röst ”säger ’Johan’ från köket. Ropar på en son hon 

inte har” (Lövestam, 2016:176). Johan har existerat för omgivningen men aldrig för 

Johanna.  

Att föräldrarna har svårt att acceptera sin dotter framkommer lite senare i boken när 

Olivias pappa knackar på och frågar efter Johanna, varpå Jens svarar ”Då har ni kommit 

fel […] Jag har ingen dotter.” (Lövestam, 2016:207). När Johanna sedan hamnar i fara 

kommer Jens till undsättning. Kärleken till sitt barn väger tyngre än önskan om att ha en 

son och Jens konstaterar att: 

– Jag vill ha min… fina, smarta… fjolliga, rosahåriga, tjejiga Johan. Jag fattade inte det förrän du 

försvann. 

– Eller Johanna, säger Johanna.  

– Om du är säker på det, så.  

Det är inga översvallande ord, inte som om pappa startar en parad direkt, inte som om han gör en 

banderoll med VÄLKOMMEN HEM MIN DOTTER JOHANNA. Men det är stora ord för att vara 

Jens Jansson, och det känns som om de går ända in i Johannas ryggrad.  

– Ja, säger hon. Det är jag.  

(Lövestam, 2016:213). 

Till skillnad från Kim i Pojkarna så varken dör eller försvinner Johanna. Tvärtom så 

försöker omgivningen, så gott den kan, anpassa sig så att Johanna kan stanna.  

 

Jag, En 

Liksom i Pojkarna dör eller försvinner det queera i Jag, En på slutet. Både En och 

Rhiannon försöker hantera situationen. Det går så långt att En funderar på att tvinga sig 

kvar i en kropp, men En ”kan inte låta bli att tänka på vad som händer med den personen 

vars kropp jag skulle stanna i” (Levithan, 2015:308). En kan inte förmå sig att riskera ta 

någon annans liv på bekostnad av att hen ska få en egen kropp. Inte ens kärleken till 

Rhiannon kan få En att göra en sådan sak. Trots att En fortfarande är samma person blir 

kroppsväxlandet till slut för mycket för Rhiannon:  

Jag menar att du är olika personer varje dag. Och jag kan helt enkelt inte älska alla personer som du 

är lika mycket. Jag vet att det är du därinne. Jag vet att det bara är förpackningen. Men jag kan inte, 

En. Jag har försökt. (Levithan, 2015:292). 

En bestämmer sig därför för att försvinna och aldrig mer träffa Rhiannon. Hen träffar 

Rhiannon en sista gång inuti en kropp som hen tror att hon skulle tycka om till både 

utseende och personlighet och försvinner sedan. Ständigt könsväxlande eller icke-binära 
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kön ryms inte i ett samhälle som kräver att en individ har en stabil, binär könstillhörighet. 

Det blir en slags symbolisk död av det icke-binära.  

5.2 Cisnormen och styrdokumenten 

5.2.1 Värdegrunden och skollagen 

I skollagen (SFS 2010:800) 2§ kap.6 står det att: ”Bestämmelser om förbud m.m. mot 

diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen 

(2008:567)”. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 1§ kap.1 fastslår att lagen ska 

motverka diskriminering som beror på kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Könsuttryck handlar om en persons sätt att uttrycka sitt kön och könsidentitet om vilket 

kön personen är, oavsett om det är binärt eller icke-binärt. Utifrån lagen finns det endast 

två (juridiska) kön i Sverige: de binära man och kvinna. Icke-binära och andra 

transpersoner räknas istället in under könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Diskrimineringsombudsmannen [DO] är den myndighet i Sverige som ser till att 

diskrimineringslagen följs och tar emot anmälningar om diskriminering. Till skillnad från 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) använder inte DO begreppen könsöverskridande 

identitet/uttryck. Istället används begreppen könsidentitet eller -uttryck eftersom DO 

anser att lagens begrepp riskerar att bekräfta bilden av den som omfattas av lagen som 

avvikare. I både skollagen och diskrimineringslagen finns alltså transpersoner med och 

de omfattas av skyddet mot diskriminering. Däremot lyser cisnormen igenom i lagtextens 

formuleringar. 

Även i Lgy11 syns cisnormen i läroplanens formuleringar, t.ex. i värdegrunden: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män [min kursivering] samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överrensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans [min kursivering] och ansvarstagande. (Skolverket, 2011:5).  

Ordet tolerans innehåller värderingarna tålamod och överseende, d.v.s. för att kunna 

tolerera behövs tålamod och överseende med någonting. En individ som ska fostras till 

att ha tolerans måste därför ha någonting att tolerera. Begreppet tolerans innehåller 

därmed en maktfaktor – den med mest makt måste lära sig att tolerera den med mindre 

makt. 

Formuleringen om jämställdhet i ovanstående blockcitat visar på föreställningen om 

kön som två motpoler. Vidare står det i Lgy11 att skolan ska: ”Aktivt och medvetet främja 

kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utreda sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Skolverket, 2011:6). 

Lgy11 har alltså ett uttalat jämställdhets och genusinriktat perspektiv. Dessa perspektiv 

syns även under kapitlet om Övergripande mål och riktlinjer där läraren ska ”se till att 

undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” 

(Skolverket, 2011:10) samt vägleda eleverna så att deras senare val i livet inte begränsas 
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p.g.a. ”föreställningar om kön” (Skolverket, 2011:14). Eftersom Lgy11 har ett tydligt 

jämställdhets och genusperspektiv verkar begreppet kön här syfta på de binära ciskönen. 
Samtidigt står det uttryckligen i läroplanen att: ”Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.” (Skolverket, 2011:5). Både skollagen 

(SFS 2010:800) och läroplanen uttrycker att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

p.g.a. könsöverskridande identitet eller uttryck. Dessutom ska intolerans ”bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket, 2011:5). Vidare är det 

lärarens uppgift att: 

I arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land. Aktivt 

främja likabehandling av individer och grupper. Uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för 

att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. (Skolverket, 2011:12). 

Med andra ord finns det goda skäl utifrån både styrdokument och lagtext att arbeta med 

könsidentiteter och -uttryck som går utanför cisnormen. Den lärare som känner sig osäker 

på området kan dessutom prata med sin rektor, som har ett särskilt ansvar för att: ”lärare 

och annan personal [inom givna ramar] får möjligheter till den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” (Skolverket, 2011:16). 

5.2.2 Svenskämnet 

I Lgy11 står det att skolan ska ha som mål att varje elev: ”kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje.” 

(Skolverket, 2011:9). Med andra ord kan skönlitteratur fungera som en kunskapskälla, 

vilket också stämmer bra med svenskämnets syfte: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur som 

källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. I 

undervisningen ska eleverna få möta olika typer [min kursivering] av skönlitteratur samt få sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. (Skolverket, 

2011:160). 

För att skönlitteratur ska fungera som en kunskapskälla om andra människors tankar och 

föreställningsvärldar behöver det finnas en variation i vilken litteratur som läses, arbetas 

med och diskuteras. I avsnittet Centralt innehåll för kursen Svenska 1 står det att 

undervisningen ska behandla ”skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från 

olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011:162). I kursen Svenska 2 har detta utvecklats 

till: 

svenska och internationella [min kursivering] författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk från olika tider och epoker. Relationen [min kursivering] mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, det vill säga hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. (Skolverket, 2011:169).  

I kursen Svenska 2 finns det med andra ord en tydlig koppling mellan skönlitteraturen 

och omvärlden. Det kan därför vara motiverat att arbeta med såväl nyare som mer 

verklighetsförankrad skönlitteratur. I kursen Svenska 3 kan det däremot vara svårt att 

hinna med allt för mycket skönlitteratur eftersom det uttryckligen står under Centralt 

innehåll att undervisningen ska behandla ”skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor 
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som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik” (Skolverket, 2011:176). Självklart 

kan lyrik och dramatik även behandlas i tidigare kurser, men i och med skrivningen i 

Svenska 3 betonas verkligen lyriken och dramatikens mer framträdande roll i denna kurs.  

Att arbeta med relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling stämmer även 

bra med skolans övergripande mål om att varje elev: ”Har förmåga att kritiskt granska 

och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning 

olika livsfrågor och värderingsfrågor.” (Skolverket, 2011:10). Lärare ska dessutom: 

Öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 

problemställningar samt konsekvenserna av dessa. Klargöra skolans normer och regler och hur dessa 

är en grund för arbetet. […]  med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden 

och rättigheter och faktiska händelser. (Skolverket, 2011:12). 

Det finns med andra ord en bra grund inom både skolans övergripande mål och inom 

svenskämnet att genom skönlitteratur arbeta med och kritiskt granska de normer som 

genomsyrar det svenska samhället. 
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6 Diskussion och didaktiska implikationer 

6.1 Hur romanerna kan användas inom svenskämnet 

Rosenblatt (1995) skriver om litteraturens dubbla funktion: den både formar och formas 

av läsarens tolkning. En skönlitterär text ger läsaren möjlighet att upptäcka sig själv 

genom fiktiva karaktärer, t.ex. genom alienation eller identifikation. Skolverket (2011) 

poängterar vikten av att svenskämnet hjälper eleverna att förstå andra människors 

föreställningsvärldar och livsvillkor. Molloy (2007) lyfter att många lärare anser sig ha 

svårt att få till ett värdegrundsarbete i den dagliga undervisningen. Både Ask (2012) och 

Molloy (2007) betonar samtalets viktiga funktion i samband med litteraturläsning. 

Eleverna kan läsa hur många böcker som helst, men om de inte får diskutera det de har 

läst fyller inte läsningen någon lärande funktion – i alla fall inte i värdegrundsarbetet. Om 

skönlitteratur antas kunna säga någonting om samhället och dessutom har förmågan att 

forma en läsares åsikter, något som tas upp av Svedjeberg (2012), blir valet av bok viktigt. 

Detta är även något som Molloy (2007) poängterar: i undervisningen är både bokvalet 

och användandet av boken centralt.  

6.1.1 Pojkarna 

Ur ett transperspektiv är Pojkarna problematisk. Skildringen av transgestalten Kim är 

varken originell eller särskilt respektfullt gjord och nästan alla stereotypiska gestaltningar 

av transpersoner finns med. T.ex. syns användandet av det Holmqvist (2017) kallar för 

motbilder tydligt. Genom att konstruera Momo och Bella som Kims motbilder cementeras 

ciskön som det normala och önskvärda. I skuggan av sina normativa vänner konstrueras 

Kim som det queera och onormala, den som inte passar in. Transmotivet i Pojkarna 

gestaltas också genom ett starkt ”fångad i fel kropp”-narrativ. Beskrivningen av Kims 

kroppsförakt är typiskt och förväntat av narrativet, något som både Bremer (2017) och 

Namaste (2000) belyser. Bremer (2017) diskuterar visserligen hur narrativet har färgat 

synen på transsexuella inom transvården, men Pojkarna synliggör att narrativet även 

lever utanför det medicinska området.  

Narrativet hänger i allra högsta grad ihop med samhällets uppfattningar om vad som 

anses vara ett ”riktigt” kön, något som bl.a. Holmqvist (2017) och Rosenberg (2000) 

skriver om. Föreställning om kroppen som ett ”riktigt” kön gömt under könsuttrycket är 

också en uppfattning som Pojkarna implicit ger uttryck för. Dessutom bortförklaras Kims 

transgörande delvis genom det Halberstam (refererad i Holmqvist 2017) beskriver som 

rationalisering. Kims könsväxlande framställs som ett medel för att komma närmare Tony 

och för att få fördelar i ett samhälle där pojkarna dominerar över flickorna.  

På det sätt som Pojkarna är skriven kan Kim tolkas som en ciskvinna i manskläder, 

och i de flesta tidigare undersökningar av romanen har Kim tolkats som just det. Dock så 

fallerar den tolkningen delvis eftersom Tony inte verkar identifiera sig som heterosexuell. 

Delvis fallerar teorin också för att Kim tar avstånd från en flick-identifikation och 

dessutom tycks anamma en icke-binär identitet i slutet av boken. Därmed försvinner två 
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starka förutsättningar för transgestalten ciskvinnan i manskläder. Denna intressanta 

dubbelhet väger tyvärr inte upp bokens övriga brister.  

Såsom Tony och Kims relation porträtteras uppfattas den som förbjuden p.g.a. de 

homoerotiska undertonerna och det överhängande hotet om att ses som avvikare från 

heteronormen. Att transpersoner förutsätts bryta mot fler normer än cisnormen tas upp av 

både Namaste (2000), Holmqvist (2017) och Rydström (2008) m.fl.  

Kort sagt kan Pojkarna vara svår att använda i undervisningen, i alla fall om syftet är 

att belysa transmotivet. Den stereotypiska framställningen av transpersoner (och 

cispersoner) anser jag riskerar att cementera de fördomar som trots allt finns i samhället 

kring kön och genus. Det allt för stora fokuset på normbrytaren anser jag inte heller ligga 

i linje med ett normkritiskt perspektiv. Dock utesluter jag inte att den går att använda, 

men p.g.a. de problematiska formuleringarna och framställningarna kräver den kunskap 

om normer i allmänhet och om transpersoners livsvillkor i synnerhet. 

6.1.2 Skarven 

Skarven ger en mer realistisk (och hoppfullare) bild av hur det kan vara att leva som 

transperson i ett cisnormativt samhälle på 2000-talet. Transgestalten Johanna är 

respektfullt skildrad och romanen undviker de värsta stereotyperna, bl.a. genom det 

lyckliga slutet. Ludde och Olivia används inte heller som Johannas motbilder. Tvärtom 

är Ludde och Oliva Johannas allierade och cis- och heteronormen upprätthålls istället av 

Johannas pappa Jens genom negationer. Just användandet av negationer är något som 

framför allt Karkulehto (2012) men även Bromseth (2010) tar upp: en norm skapas genom 

att den definierar vad den inte är. I Skarven finns inte heller några tecken på de 

bortförklaringar av transliv som Halberstam (refererad i Holmqvist 2017) nämner. 

En behållning med boken är att både trans- och cisgestalter bryter mot olika 

samhällsnormer. På så sätt går det att säga att både Johanna, Ludde och Olivia är queera 

karaktärer, men på lite olika sätt. Istället för att porträttera Johanna som det queera och 

konstiga använder Skarven sig av omgivningens förutfattade meningar för att belysa 

samhällets normer. Johannas normbrytande blir synligt och problematiskt p.g.a. 

omgivningen. Andemeningen blir att det inte är Johanna som ska behöva ändra på sig 

utan normerna. Detta synliggörs t.ex. i episoden med badbryggan, då Ludde och Olivia 

synliggör det som Holmqvist (2017) och Rosenberg (2000) beskriver som föreställningen 

om könsuttrycket som maskering.  

Att det redan finns ett normkritiskt perspektiv inbyggt i berättelsen tror jag underlättar 

om boken används i undervisningen. Dock finns det några stereotyper inbyggda i 

transmotivet som kan vara värda att lyfta. För det första finns det ett ”fångad i fel kropp”-

narrativ. För det andra ger Johanna uttryck för att hon alltid har vetat om att hon är en tjej. 

Båda sakerna är typiska för skapandet av en ”riktig” transsexuell identitet, och blir belyst 

av bl.a. Bremer (2017) och Kroon (refererad i Bremer, 2017). Dessa stereotyper är viktiga 

att lyfta när boken diskuteras i klassrummet. Det är stereotyper som många transsexuella 

först och främst kanske opponerar sig emot men också blir ifrågasatta utifrån.  
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Vidare kan det även vara värt att reflektera över vad som förknippas med maskulinitet 

respektive femininitet i Skarven samt hur cis- och heteronormen samverkar. T.ex. verkar 

Johannas rosa, långa hår tolkas som feminint av omgivningen. Dessutom förutsätter 

omgivningen (representerad av Jens) ett samband mellan överdriven femininitet och 

manlig homosexualitet, ett samband som både Skolverket (2009) och Bromseth (2010) 

m.fl. ser som problematiskt.  

6.1.3 Jag, En 

Jag, En gestaltar en icke-binär transperson på ett lite annorlunda och intresseväckande 

sätt. Skildringen av transgestalten En är respektfull och det verkar inte heller finnas några 

bortförklaringar av Ens transliv. Däremot har boken en stark motbild i Rhiannon. 

Rhiannon står visserligen för det stabila, heterosexuella ciskönet men i och med att En 

inte framställs som konstig eller plågad av sin transidentitet blir det inte en klassisk 

motbild av Holmqvists (2017) modell. Det är först när En inser att hen inte kan få 

Rhiannon som hen börjar problematisera sin icke-binära identitet.  

Samtidigt finns det en del saker att uppmärksamma i Jag, En. För det första synliggörs 

ett ”fångad i fel kropp”-narrativ via transsexuella Vic. För det andra saknas det, trots Ens 

könsidentitet, icke-binära kroppar. För det tredje kan det vara av vikt att även här 

diskutera vad som förknippas med maskulinitet respektive femininitet. T.ex. verkar våld 

mellan bröder vara ett sätt att skapa och upprätthålla maskulinitet. Sist men inte minst är 

det viktigt att lyfta cisnormens makt. Detta syns starkast i Rhiannons reaktion på, och 

beteende mot, En när hen befinner sig i Vics kropp men det syns även i de cisnormativa 

kroppar som En hamnar i.  

Sammanfattningsvis verkar Jag, En användbar i skolan. Möjligtvis kan den vara svår 

att följa med i då En hela tiden byter kropp, men den synliggör flera normer som kan vara 

värda att uppmärksamma.  

6.2 Att förändra en norm 

Att normer samverkar bekräftas av bl.a. Rosenberg (2000) och Skolverket (2009) m.fl. 

Cisnormen och heteronormen sitter ihop och behöver varandra för att existera. Det är 

svårt att tala om cisnormen utan att även tala om heteronormen och tvärtom. De ses som 

naturliga och självklara normer, och de definieras utifrån vad de inte är. De som ställer 

sig utanför dessa normer stämplas som normbrytare. Normbrytare riskerar ständigt att 

straffas genom repressalier och omgivningen fungerar därmed som vakthållare som ser 

till att alla håller sig inom normens ramar.  

Lgy11 är färgad av genuspedagogik och delvis ett toleransperspektiv-tänk, något som 

skiner igenom i vissa av formuleringarna. Det är ett stort fokus på jämställdhet och mindre 

på jämlikhet. Dessutom verkar det underförstått finnas en majoritet i skolan som behöver 

fostras till att tolerera minoriteten. Med de formuleringarna tycker jag inte att det är 

konstigt om fokus hamnar på den Andre istället för på de som upprätthåller förtrycket. 

Att skolan tenderar att fokusera på just den Andre är också någonting som Kumashiro 

(refererad i Bromseth 2010) lyfter. 
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I och med detta blir det som Ask (2012) skriver om att styrdokument aldrig kan ses 

som neutrala dokument synligt. Självklart finns det också ett värde i att poängtera 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Fortfarande värderas det manliga högre än det 

kvinnliga, något som lyfts av bl.a. Gemzöe (2008), men samtidigt upprätthålls bilden av 

kön som två motpoler. Skolverket (2009) pekar på riskerna med toleransperspektivet och 

ställer sig kritiska till dess användning inom skolan. Istället anser Skolverket (2009), i 

samklang med Bromseth (2010), att skolan bör präglas av ett normkritiskt perspektiv. 

Frågor att reflektera kring blir då: Vem ses som norm och varför? Hur samverkar normer 

med varandra i skapandet av ett normideal? Hur upprätthålls dessa normer och hur kan 

de förändras? 

Skolverket (2009) nämner att den som bryter mot normerna för kön riskerar 

repressalier och att normerna kring genus skapas genom androcentrism, gränsvaktande 

och en ständig rädsla för att inte passera. Ett annat maktmedel är tystnad och 

osynliggörande, något som bl.a. Rosenberg (2002), Holmqvist (2017) och Rydström 

(2008) lyfter. Ironiskt nog saknas det ett transperspektiv i Skolverkets (2009) rapport. Det 

finns starka normer kring kön och genus i skolan, men de kopplas i första hand ihop med 

elevernas uppfattning om homosexualitet, d.v.s. brott mot heteronormen. Trans nämns 

endast i samband med diskrimineringsgrunderna och i förbifarten när heteronormen 

diskuteras, då som en parentes till förkortningen hbt. Därmed medverkar också 

Skolverket (2009) till tystnaden.  

Är det då ens möjligt att använda skönlitteratur för att väcka elevernas förståelse av 

andra människors olika livsvillkor? Är det en effektiv metod? Vad som i alla fall är säkert 

är att det inte räcker med att vissa utsatta grupper berörs i förbifarten eller under en 

temavecka en gång per läsår, något som enligt Kumashiro (refererad i Bromseth 2010) 

verkar vara det vanligaste sättet att hantera frågan. Med andra ord måste eleverna få möta 

nya perspektiv och arbeta med värdegrunden inkluderat i den dagliga undervisningen. 

Det är någonting som aktivt måste finnas med i undervisningen. Viktiga frågor blir då 

bl.a. vilken skönlitteratur och andra medier väljer jag som svensklärare att arbeta med? 

Vad har jag för förhållningssätt gentemot eleverna? Vilka normer representerar jag och 

hur märks de av? Värdegrunden måste inte bara genomsyra hela verksamheten utan också 

själva sättet att tänka inom skolan. Eftersom normer hela tiden är närvarande måste även 

det kritiska förhållningssättet gentemot dem ständigt vara närvarande.  

6.3 Sammanfattande slutsatser 

I detta arbete har Holmqvists (2017) begrepp könsväxlande, transgestalter och transmotiv 

tolkats som sammanhängande. En person som könsväxlar är en typ av transgestalt och 

hur transgestalten används i berättelsen visar på transmotivet. Kim i Pojkarna är en 

transgestalt som könsväxlar, och transmotivet gestaltas genom motbilder och ”fångad i 

fel kropp”-narrativet. Kims transgörande bortförklaras delvis genom rationalisering – det 

skildras som om det i första hand är närheten till Tony som får Kim att könsväxla. Johanna 

i Skarven är istället en transgestalt som inte könsväxlar. Här är det Johannas strävan efter 
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att i omgivningens ögon passera som flicka som utgör transmotivet, och motivet har också 

en mer undanskymd roll i den större berättelsen. En i Jag, En är icke-binär och kan sägas 

vara en transgestalt i konstant könsväxling, då bytet av kropp sker varje natt. Paradoxalt 

hamnar alltid En i binära kroppar, t.o.m. när En hamnar inuti en annan transgestalt. 

Transmotivet kan därför sägas vara svårigheten för icke-binära att passa in i ett binärt 

samhälle. Transmotivet gestaltas delvis genom omgivningens föreställningar om ett 

”riktigt” kön som döljs under könsuttrycket. 

Skolan är en arena dominerad av normer, vilket också speglas i undervisningen och 

skolans vardagliga liv. Det finns flera indikationer på att cisnormen styr elevernas liv i 

skolan och att normbrytare blir utsatta för trakasserier och kränkningar utifrån både cis- 

och heteronormen. I Lgy11 och skollagen lyser cisnormen igenom i formuleringarna men 

det finns skydd för utsatta grupper och även ett stort utrymme för lärare att själva lägga 

upp sin undervisning, vilket gynnar ett normkritiskt arbete. Det finns även ett stort 

utrymme för lärare att själva välja vilken skönlitteratur som svenskämnet ska behandla 

vilket öppnar upp för en variation av berättelser ifråga om kön och normer.  

När olika könsidentiteter ska belysas genom skönlitteratur fungerar både Skarven och 

Jag, En. Skarven skildrar vardagen för en ung transsexuell flicka, med både med- och 

motgångar, och perspektivskiftningarna inom kompisgänget ger flera olika perspektiv. 

Det finns en del normer att fånga upp, men även stereotyper att problematisera som t.ex. 

”fångad i fel kropp”-narrativet. Jag, En har istället ett icke-binärt perspektiv, på ett lite 

annorlunda och intresseväckande sätt, och samtidigt en del stereotyper och normer att 

uppmärksamma. Däremot blir Pojkarna svår att använda, i alla fall om syftet är att belysa 

transmotivet. Dels beror det på att den inte skildrar transgestalten särskilt respektfullt och 

dels har så stort fokus på ”den problematiska” normbrytaren. Därmed kan det bli svårt att 

lyfta normerna som skapar problemen – att hinna lyfta allt med eleverna skulle troligtvis 

bli övermäktigt.  

Denna studie belyser bara en liten del av all den skönlitteratur som används i skolan 

och studien blir därför endast ett stickprov. Dessutom påverkas i allra högsta grad 

litteraturundervisningen av hur läraren lägger upp undervisningen, t.ex. om boken bara 

blir läst eller även diskuteras och i så fall hur. Vidare går det självklart även att använda 

litteratur i undervisningen som inte har ett uttalat transmotiv för att belysa andra 

könsidentiteter än de cisnormativa.  
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Bilaga 1 
Androcentrism. Att tillskriva någon annan grupp än den egna negativa egenskaper för att på så sätt skapa 

föreställningar om den Andre. Används för att upprätthålla normer. (Gemzöe 2008, Bromseth 2010 

m.fl.).  

Assigned female(male) at birth [AF(M)AB]. Någon tilldelades könet kvinna(man) vid födseln. 

Personens kropp tolkades som en typisk flickkropp och personen fick det juridiska könet kvinna. 

P.g.a. detta behandlades kanske personen som flicka och förväntades antagligen också känna sig som 

flicka. Kan användas om alla som tilldelades könet flicka vid födseln, både trans-, cis- och 

intersexpersoner. (Ungdomsförbundet för homo-, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter 

[RFSL Ungdom], 2019). 

Biologiskt kön. Det kön som en person tilldelas utifrån kroppsliga egenskaper. Behöver inte ha något 

samband med varken juridiskt kön och könsidentitet/uttryck. (RFSL, 2015a och RFSL Ungdom, 

2019). 

Cis/ciskön. Cis: Latinskt prefix, ungefärlig betydelse: ”på samma sida” (RFSL Ungdom, 2019). Det kön 

som av samhället ses som det naturliga och självklara. Används ofta som ett motsatsbegrepp till 

trans/transkön. (Holmqvist, 2017). Begreppet går att kritisera (se bl.a. Bremer, 2017). 

Cisnorm/normativitet. Den samhällsnorm som naturaliserar och ger fördelar åt personer med ciskön. 

Upprätthåller också föreställningen om att det endast finns två kön – de binära man och kvinna – och 

att de är varandras motsatser. (Holmqvist, 2017). 

Cisperson. En person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen, ofta i 

kombination med ett könsuttryck som stämmer överens med personens tilldelade kön. (RFSL 

Ungdom, 2019). Begreppet går att kritisera (se bl.a. Bremer, 2017). 

Female-to-male [FTM]. Används ofta för att beskriva en transsexuell mans planerade, pågående eller 

avslutade transition. Oftast är det bättre att använda begrepp som transman eller transsexuella män 

för att beskriva transmän som grupp. (RFSL Ungdom, 2019). Begreppet kan kritiseras (se bl.a. 

Holmqvist, 2017 och RFSL Ungdom, 2019).  

Genus. Hur kön görs och uttrycks. Handlar bl.a. om könsuttryck men även om hur en person blir 

behandlad utifrån vilket kön som personen tillskrivs av omgivningen. (Gemzöe 2008, Butler 2006 

m.fl.). 

HBT(Q). Homo-, bisexuella och transpersoner (queera). Vanligt förekommande förkortning. (RFSL, 

2015a).  

Hermafrodit. Gammalt ord för personer vars kroppar och sexualiteter gick utanför samhällets 

uppfattning om normalitet. Används idag nedsättande och bör undvikas. (Holmqvist, 2017).  

Heteronorm/normativitet. Den samhällsnorm som naturaliserar och ger fördelar åt heterosexuella 

cispersoner. Upprätthåller också föreställningen om att det endast finns två kön – de binära man och 

kvinna – och att de är varandras motsatser: därför ses det som naturligt att de attraheras av varandras. 

(Bromseth 2010, Butler 2006, Bromseth & Darj 2010 m.fl.).  

Icke-binär. Paraplybegrepp för personer som identifierar sig mellan/bortom de binära könen man och 

kvinna eller som inte har något kön alls. Många använder pronomenet hen eller den, andra har inget 

pronomen alls. En del icke-binära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi, andra inte. 

(RFSL Ungdom, 2019).  

Intersex. Person vars kropp inte stämmer överens med normen för hur en ”typisk” mans- eller 

kvinnokropp förväntas se ut. Intersex handlar om kroppens egenskaper medan trans handlar om 

könsidentitet/uttryck och en intersexperson kan därför vara trans- eller cisperson. En del personer 

med intersexvariationer identifierar sig med begreppet intersex och andra inte. (RFSL Ungdom, 

2019).  

Intersexualism. Medicinsk diagnos för en person vars kropp inte stämmer överens med normen för hur 

en ”typisk” mans- eller kvinnokropp förväntas se ut. Alla kroppar har olikheter men en del 



 

variationer anses så normbrytande att läkarvetenskapen menar att det behövs diagnoser. (RFSL 

Ungdom, 2019).  

Juridiskt kön. Det kön som står registrerat i bl.a. folkbokföringen och pass. I Sverige baseras juridiskt 

kön på en persons könsorgan, d.v.s. en person med vagina tilldelas det juridiska könet kvinna och en 

person med penis tilldelas det juridiska könet man. Detta görs redan när barnet föds. (RFSL, 2015a). 

I Sverige kan en person ändra sitt juridiska kön om personen har en intersexvariation eller får en 

transsexualismdiagnos, är över 18 år och folkbokförd i Sverige. Dessutom måste personen leva en 

tid som det juridiska kön personen vill ändra till under en viss tid. (RFSL Ungdom, 2019).  

Kön. System för att sortera människor i olika kategorier. Tilldelningen av en persons kön brukar bygga 

på fyra olika delar: kroppsliga egenskaper som t.ex. könsorgan och hormonnivåer, det juridiska 

könet, personens könsidentitet och slutligen personens könsuttryck. (RFSL 2015a, Butler 2006 

m.fl.). 

Könsbekräftande behandling. Samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer 

mer överens med könsidentiteten, t.ex. genom hormonbehandling. I Sverige bekostas vården av 

landstinget ifall personen får en könsdysfori-diagnos. För underlivskirurgi och juridiskt könsbyte 

krävs även diagnosen transsexualism. (RFSL Ungdom, 2019). 

Könsdysfori. Medicinsk diagnos. Innebär att en person lider av, eller upplever hinder i sin vardag p.g.a., 

att ens könsidentitet inte stämmer överens med det tilldelade könet. Alla transpersoner har inte 

könsdysfori och könsdysfori kan också se olika ut för olika personer. (RFSL Ungdom, 2019). 

Könsidentitet. En persons självupplevda kön, t.ex. kvinna eller icke-binär. Alla människor, cispersoner 

såväl som transpersoner, har en könsidentitet eller förhåller sig till könsidentitet på något sätt. (RFSL 

Ungdom, 2019).  

Könsuttryck. Hur en person uttrycker sitt kön, t.ex. genom kläder, röstläge, hårväxt eller smink. Normer 

för könsuttryck varierar över tid och rum. (RFSL Ungdom, 2019). 

Könsöverskridande. En person som bryter mot normerna för hur kvinnor och män förväntas se ut och 

bete sig eller som identifierar sig som ett annat kön än det som personen tillskrevs vid födseln. (SFS 

2008:567).  

Male-to-female [MTF]. Används ofta för att beskriva en transsexuell kvinnas planerade, pågående eller 

avslutade transition. Oftast är det bättre att använda begrepp som transkvinna eller transsexuella 

kvinnor för att beskriva transkvinnor som grupp. (RFSL Ungdom, 2019). Begreppet kan kritiseras 

(se bl.a. Holmqvist, 2017 och RFSL Ungdom, 2019).  

Normideal. Ett flertal maktfaktorer som samverkar. Vad som i ett samhälle ses som det absolut bästa och 

mest åtråvärda att tillhöra just nu. Det är alltid socialt och kulturellt betingat vem som faller inom 

och utanför normgränserna. Vilka kroppar, praktiker och värden som premieras är i konstant 

förändring. (Bromseth, 2010 och Skolverket, 2009). 

Normposition. Den som sitter på makten i ett samhälle, sett till olika normer (Bromseth, 2010). T.ex. så 

har en heterosexuell ciskvinna en normposition i förhållande till en lesbisk transkvinna, eftersom 

både heterosexualitet och cisnormativitet ger fördelar i samhället.  

Patriarkat. Den samhällsordning som ger fördelar åt män och manlighet gentemot, fram för allt, kvinnor 

och kvinnlighet. (Gemzöe, 2008). 

Pronomen. Ord som beskriver någons kön i tredje person. Hon (kvinna), han (man), hen/den (inget eller 

okänt kön, växlande kön eller icke-binärt kön). En del personer använder inget pronomen alls. 

(RFSL Ungdom, 2019). 

Queer. Queer som identitet handlar om att bryta samhällets normer kring t.ex. kön och sexualitet (Kulick 

2005, Rosenberg 2002 m.fl.). På engelska även använt som skällsord för hbt-personer (RFSL 

Ungdom, 2019).  

Transfeminin. En person som tilldelades könet man vid födseln men som har ett kvinnligt 

könsuttryck/identitet. (Holmqvist, 2017). 



 

Transgestalt. En litterär karaktär som i någon form gestaltar trans (Holmqvist, 2017). T.ex. Johanna i 

Skarven. 

Transition. Den könsbekräftande processen från A till B och där B kan se olika ut för olika personer. 

(RFSL Ungdom, 2019). 

Transmaskulin. En person som tilldelades könet kvinna vid födseln men som har ett manligt 

könsuttryck/identitet. (Holmqvist, 2017).  

Transmotiv. Litterärt motiv med temat trans. Kan vara mer eller mindre explicit och motverkar inte alltid 

normer. (Holmqvist, 2017). T.ex. är transmotivet i Skarven transsexualism som delvis synliggörs 

genom narrativen ”fångad i fel kropp” och ”komma ut”.  

Transperson. Paraplybegrepp för olika identiteter, personer och grupper som på olika sätt identifierar sig 

med begreppet trans. Trans handlar om könsidentitet/uttryck och olika sätt att bryta mot samhällets 

normer för kön och könsidentitet. Trans har ingenting med sexualitet att göra utan en transperson 

kan vara hetero- eller homosexuell eller ha någon annan sexuell läggning. (RFSL Ungdom, 2019). 

Begreppet går att kritisera (se bl.a. Bremer, 2017). 

Transsexualism. Medicinsk diagnos som för vissa transsexuella personer är ett övergångsstadium tills 

kroppen och det juridiska könet för förändrat. Andra fortsätter att se sig som transsexuella även efter 

transitionen. (RFSL Ungdom, 2019). För att få tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi och 

juridiskt könsbyte är diagnosen ett krav (RFSL, 2015b). 

Transsexuell [TS]. En person som är man men som tilldelades det juridiska könet kvinna vid födseln, 

eller tvärtom. Många, men inte alla, TS vill både ändra det juridiska könet och förändra kroppen. 

(RFSL Ungdom, 2019). 

Trans/transkön. Samlingsnamn för kön som bryter mot samhällets föreställningar om två binära, stabila 

kön. Används ofta som ett motsatsbegrepp till cis/ciskön. (Holmqvist, 2017). Begreppet går att 

kritisera (se bl.a. Bremer, 2017). 

Transvestit. Person som använder ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån personens juridiska 

kön. (RFSL Ungdom, 2019). 

 


